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RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1 Productidentificatie

Handelsnaam

DESMODUR 44 V 20 L
Naam van de stof difenylmethaandiisocyanaat, isomeren en homologen

Identificatienummers
CAS-nr. 9016-87-9

1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel
Di-/polyisocyanaatcomponenten voor het vervaardigen van polyurethaan

Toepassingen, die worden afgeraden
Spraytoepassingen door eindverbruikers worden niet ondersteund.
Toepassingen door eindverbruikers die voor of tijdens het gebruik een verhitting boven kamertemperatuur vereisen,
worden niet ondersteund.
Professionele reiniging met polaire aprotische oplosmiddelen wordt niet ondersteund.

1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Adres
Dan-iso A/S
Løgstørvej 146
9600 Aars

Telefoonnr.
e-mail

+45 98664003
mail@dan-iso.dk

1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen
Van een transportongeval en andere noodgevallen:
+44 (0) 1235 239 670 (NCEC, National Chemical Emergency Centre)

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.1 Indeling van de stof of het mengsel

Classificatie overeenkomstig de verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP)
Acute Tox. 4; H332
Carc. 2; H351
Eye Irrit. 2; H319
Resp. Sens. 1; H334
Skin Irrit. 2; H315
Skin Sens. 1; H317
STOT RE 2; H373i
STOT SE 3; H335

Noot Specifieke concentratiegrenzen M-factor (acut) M-factor
(chronisch)

- Resp. Sens. 1; H334: C >= 0,1%
Eye Irrit. 2; H319: C >= 5%
STOT SE 3; H335: C >= 5%
Skin Irrit. 2; H315: C >= 5%

- -

Aanwijzingen met betrekking tot de classificatie
De indeling van het product werd bepaald op basis van de volgende procedures overeenkomstig artikel 9 en de
criteria van de verordening (EG) nr. 1272/2008:
Fysische gevaren: Beoordeling van testgegevens overeenkomstig bijlage I, deel 2
Gezondheids- en milieugevaren: Beoordeling van toxicologische en ecotoxicologische gegevens overeenkomstig
bijlage I, deel 3 en 4.
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2.2 Etiketteringselementen

Identificatie overeenkomstig de verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP)

Productidentificatie
9016-87-9 (difenylmethaandiisocyanaat, isomeren en homologen)

Gevarenpictogrammen

GHS07 GHS08

Signaalwoord
Gevaar

Gevarenaanduidingen
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H332 Schadelijk bij inademing.
H334 Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden

veroorzaken.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H351 Verdacht van het veroorzaken van kanker.
H373i Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling bij

inademing.

Veiligheidsaanbevelingen
P280 Beschermende handschoenen/beschermende

kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P304+P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze

gemakkelijk kan ademen.
P342+P311 Bij ademhalingssymptomen: een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.

2.3 Andere gevaren
In geval van bovenmatig gevoelig ademhalingsorgaan (astma, chronische bronchitis) wordt de manipulatie met het
product niet aanbevolen.

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.1 Stoffen

Chemische karakterisering
Naam van de stof difenylmethaandiisocyanaat, isomeren en homologen

Identificatienummers
CAS-nr. 9016-87-9

Overeenkomstig verordening (EU) 1907/2006, BIJLAGE II, rubriek 3.1 te vermelden bestanddelen
Naam van de stof Aanvullende aanwijzingen
CAS / EG / Catalogus / REACH Nr. Concentratie %

4,4'-methyleendifenyldiisocyanaat Bestanddeel
101-68-8
202-966-0
615-005-00-9
01-2119457014-47

>= 25,00 - < 50,00 Gew-
%

difenylmethaan-2,4'-diisocyanaat (MDI) Bestanddeel
5873-54-1
227-534-9
615-005-00-9
01-2119480143-45

< 5,00 Gew-
%

2,2'-methyleendifenyldiisocyanaat Bestanddeel
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2536-05-2
219-799-4
615-005-00-9
01-2119927323-43

< 2,50 Gew-
%

3.2 Mengsels
Niet van toepassing. Het product is geen mengsel.

3.3 Overige informatie
Eventueel in het product aanwezige stoffen van de kandidatenlijst (SVHC) conform de REACH-verordening (EG)
1907/2006 zijn aangegeven in rubriek 15.

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Algemene aanwijzingen
Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken en veilig verwijderen.

Na inademen
Patiënt in de buitenlucht brengen en warm houden. Inspanning vermijden. Indien klachten aanhouden arts
raadplegen.

Na huidcontact
Bij voorkeur met reinigingsmiddelen op basis van polyethyleenglycol of met veel warm water en zeep afwassen. Bij
aanhoudende huidirritatie, arts raadplegen.

Na oogcontact
Contactlenzen verwijderen. Oog onder bescherming van het ongekwetste oog 10-15 minuten onder stromend water
spoelen met opengesperde oogleden. Behandeling door een oogarts.

Na inslikken
Mond grondig met water spoelen. Geen braken opwekken. Onmiddellijk een arts raadplegen.

4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Werkingen
Het product irriteert de luchtwegen en kan een overgevoeligheid van huid en luchtwegen veroorzaken. De
behandeling van de acute irritatie of luchtpijpvernauwing is in de eerste plaats symptomatisch. Afhankelijk van de
mate van blootstelling en klachten kan een langere medische verzorging noodzakelijk zijn.

4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling
Geen gegevens beschikbaar.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1 Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen
Kooldioxide; Schuim; Bluspoeder; Grotere brand bestrijden met een waterstraal.

Ongeschikte blusmiddelen
Volle waterstraal

5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt
Bij brand kan vrijkomen: Kooldioxide (CO2); Koolmonoxide (CO); Stikstofoxiden (NOx); Waterstofcyanide (HCN); Bij
brand: Drukopbouw en gevaar door barstende verpakkingen mogelijk. Door brand bedreigde containers met water
koelen en zo mogelijk uit de gevarenzone verwijderen.

5.3 Advies voor brandweerlieden
Een autonoom ademhalingstoestel dragen. Beschermend pak dragen. Voorkom dat bluswater in de riolering of in het
oppervlaktewater terecht komt.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Voor andere personen dan de hulpdiensten
Volg de beschermende maatregelen zoals beschreven onder de secties 7 en 8.
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Voor de hulpdiensten
Persoonlijke beschermingsmiddelen – zie rubriek 8.

6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen
Niet in riolering/oppervlaktewater/grondwater laten terechtkomen. Niet in de ondergrond/bodem laten terechtkomen.

6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal
Met vochtig materiaal bedekken voor de absorptie van vloeistof (bijv. met zaagsel, met stoffen voor het absorberen
van chemicaliën op basis van Ca Si O3. x H2O, met zand). Na ongeveer 1 uur wordt het omhulsel die gemaakt is
van roestvrij staal voor het opvangen van afval gevuld. De omhulsels niet gebruiken (ontwikkelingsgang van CO2)!
Onder vochtige toestand houden en een paar dagen laten liggen op een beveiligd plaats. Verwijderen volgens
hoofdstuk 13. Gecontamineerde zones kunnen worden gereinigd met de aanbevolen ontsmettingsmiddelen: - 8-10%
natriumcarbonaat en 2% waterige vloeibare zeep; - Vloeibare/gele zeep (kaliumzeep met ~15% anionische
oppervlakteactieve stoffen): 20ml; water: 700ml; polyethyleenglycol (PEG 400): 350ml; - 30% vloeibaar wasmiddel
voor bedrijfsdoeleinden (bevat monoethanolamine), 70% water

6.4 Verwijzing naar andere rubrieken
Informatie over veilige omgang zie hoofdstuk 7. Informatie over persoonlijke beschermende uitrusting zie hoofdstuk
8. Informatie over verwijdering zie hoofdstuk 13.

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Aanwijzingen voor veilige omgang met producten
Het risico bij de omgang met het product moet door gebruik van beschermings- en preventiemaatregelen tot een
minimum worden beperkt.
Het arbeidsproces moet, indien technisch mogelijk, zo worden georganiseerd dat er geen gevaarlijke stoffen
vrijkomen of dat men kan uitsluiten een contact met de huid. Voor een goede ventilatie zorgen, eventueel afzuiging
op de werkplek.

Algemene beschermings- en gezondsheidsmaatregelen
Tijdens het werk niet roken, eten of drinken. Verwijderd houden van voedingsmiddelen en dranken. Dampen niet
inademen. Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Voor de pauze en na afloop van het werk handen wassen.
Werkkleding gescheiden opbergen. Verontreinigde, doordrenkte kleding onmiddellijk uittrekken.

7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Technische maatregelen en opslagvoorwaarden
Verpakking droog, hermetisch gesloten houden en op een koele, goed geventileerde plaats opslaan.

Aanwijzingen voor gezamenlijke opslag
Te vermijden substanties, zie hoofdstuk 10.

7.3 Specifiek eindgebruik
Geen gegevens beschikbaar.

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1 Controleparameters

DNEL, DMEL en PNEC waarden

DNEL-waarden (werknemer)
Nr. Naam van de stof CAS / EG Nr.

Aard van inname Inwerkingsduur Effect Waarde
1 4,4'-methyleendifenyldiisocyanaat 101-68-8

202-966-0
inhalatie Lange termijn (chronisch) lokaal 0,05 mg/m³
inhalatie Op korte termijn (acuut) lokaal 0,1 mg/m³

2 difenylmethaan-2,4'-diisocyanaat (MDI) 5873-54-1
227-534-9

inhalatie Lange termijn (chronisch) lokaal 0,05 mg/m³
inhalatie Op korte termijn (acuut) lokaal 0,1 mg/m³

3 2,2'-methyleendifenyldiisocyanaat 2536-05-2
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219-799-4
dermaal Op korte termijn (acuut) systemisch 50 mg/kg/dag
dermaal Op korte termijn (acuut) lokaal 28,7 mg/cm²
inhalatie Op korte termijn (acuut) systemisch 0,1 mg/m³
inhalatie Op korte termijn (acuut) lokaal 0,1 mg/m³
inhalatie Lange termijn (chronisch) systemisch 0,05 mg/m³
inhalatie Lange termijn (chronisch) lokaal 0,05 mg/m³

0

DNEL-waarden (consument)
Nr. Naam van de stof CAS / EG Nr.

Aard van inname Inwerkingsduur Effect Waarde
1 4,4'-methyleendifenyldiisocyanaat 101-68-8

202-966-0
inhalatie Lange termijn (chronisch) lokaal 0,025 mg/m³
inhalatie Op korte termijn (acuut) lokaal 0,05 mg/m³

2 difenylmethaan-2,4'-diisocyanaat (MDI) 5873-54-1
227-534-9

inhalatie Lange termijn (chronisch) lokaal 0,025 mg/m³
inhalatie Op korte termijn (acuut) lokaal 0,05 mg/m³

3 2,2'-methyleendifenyldiisocyanaat 2536-05-2
219-799-4

oraal Op korte termijn (acuut) systemisch 20 mg/kg/dag
dermaal Op korte termijn (acuut) systemisch 25 mg/kg/dag
dermaal Op korte termijn (acuut) lokaal 17,2 mg/cm²
inhalatie Op korte termijn (acuut) systemisch 0,05 mg/m³
inhalatie Op korte termijn (acuut) lokaal 0,05 mg/m³
inhalatie Lange termijn (chronisch) systemisch 0,025 mg/m³
inhalatie Lange termijn (chronisch) lokaal 0,025 mg/m³

0

PNEC-waarden
Nr. Naam van de stof CAS / EG Nr.

Milieucompartiment Soort Waarde
1 4,4'-methyleendifenyldiisocyanaat 101-68-8

202-966-0
Water Zoet water 1 mg/L
Water Zeewater 0,1 mg/L
Bodem - 1 mg/kg Droog

gewicht
Zuiveringsinstallatie (STP) - 1 mg/L

2 difenylmethaan-2,4'-diisocyanaat (MDI) 5873-54-1
227-534-9

Water Zeewater 0,1 mg/L
Water Aqua intermittent 10 mg/L
Bodem - 1 mg/kg Droog

gewicht
Zuiveringsinstallatie (STP) - 1 mg/L

3 2,2'-methyleendifenyldiisocyanaat 2536-05-2
219-799-4

Water Zoet water
0

8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Passende technische maatregelen
Voor een goede ventilatie zorgen, eventueel afzuiging op de werkplek.

Persoonlijke beschermende uitrustingen

Ademhalingsbescherming
Bij overschrijding van de grenswaarden op de werkplek moet een voor dit doel toegelaten ademhalingstoestel
gedragen worden. Er zijn geen arbeidshygiënische blootstellingsgrenzen beschikbaar, bij vorming van aërosols,
dampen en nevel moeten voldoende ademhalingsbeschermingsmaatregelen worden getroffen. Bij onvoldoende
ventilatie en bij het spuiten is een ademhalingsapparaat noodzakelijk. verse luchtmasker gebruiken;
ademhalingsbeschermingsmasker met combinatiefilter A2/P2.
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Bescherming van de ogen / het gezicht
Veiligheidsbril met zijbescherming (EN 166)

Handbescherming
Bij mogelijk contact van de huid met het product kan het gebruik van volgens bv. EN 374 beproefde handschoenen
voldoende beschermen. De beschermende handschoen moet in ieder geval op zijn werkplaatsspecifieke
geschiktheid (bv. mechanische bestendigheid, productverdraagzaamheid, antistatische eigenschappen) worden
getest. Aanwijzingen en informatie van de handschoenfabrikant met betrekking tot gebruik, bewaring, onderhoud en
vervanging van de handschoenen naleven. De veiligheidshandschoenen moeten bij beschadiging of bij de eerste
tekenen van slijtage onmiddellijk worden vervangen. Langdurig contact:
Geschikt materiaal Polychloropren
Materiaaldikte >= 0,5 mm
Doordringingstijd >= 480 min
Geschikt materiaal nitrilrubber
Materiaaldikte >= 0,35 mm
Doordringingstijd >= 480 min
Geschikt materiaal butylrubber
Materiaaldikte >= 0,5 mm
Doordringingstijd >= 480 min
Geschikt materiaal fluorrubber
Materiaaldikte >= 0,4 mm
Doordringingstijd >= 480 min

Andere maatregelen
Chemicaliënbestendige werkkleding.

Beheersing van milieublootstelling
Geen gegevens beschikbaar.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Vorm/Kleur
vloeibaar
bruin

270 130

Geur
Vochtigheid

Lk.7008698

Geurdrempelwaarde
Geen gegevens aanwezig

pH-waarde
Geen gegevens aanwezig

Kookpunt / kooktraject
Waarde > 300 °C
3 300

Smeltpunt / smelttraject
Geen gegevens aanwezig

Ontledingspunt / ontledingstraject
Geen gegevens aanwezig

Vloeipunt (Pourpoint)
Waarde < 0 °C
2 0

Vlampunt
Waarde = 226 °C
1 226

Ontstekingstemperatuur
Waarde > 500 °C
3 500

Zelfontbrandingstemperatuur
Geen gegevens aanwezig
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Oxiderende eigenschappen
Geen gegevens aanwezig

Ontploffingseigenschappen
Geen gegevens aanwezig

Ontvlambaarheid (vast, gas)
Geen gegevens aanwezig

Onderste ontvlambaarheids- of explosiegrenswaarden
Geen gegevens aanwezig

Bovenste ontvlambaarheids- of explosiegrenswaarden
Geen gegevens aanwezig

Dampdruk
Waarde 1 hPa
Referentietemperatuur 20 °C
Waarde 12 hPa
Referentietemperatuur 50 °C
Waarde 17 hPa
Referentietemperatuur 55 °C

1

Dampdichtheid
Geen gegevens aanwezig

Verdampingssnelheid
Geen gegevens aanwezig

Relatieve dichtheid
Geen gegevens aanwezig

Dichtheid
Waarde 1,238 g/cm³
Referentietemperatuur 20 °C

1,238

Oplosbaarheid in water
Geen gegevens aanwezig

Oplosbaarheid
Geen gegevens aanwezig

Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water
Nr. Naam van de stof CAS-nr. EC no.
1 4,4'-methyleendifenyldiisocyanaat 101-68-8 202-966-0
log Pow 4,51
Referentietemperatuur 20 °C
Methode OECD 117
Bron ECHA
2 difenylmethaan-2,4'-diisocyanaat (MDI) 5873-54-1 227-534-9
log Pow 4,51
Referentietemperatuur 22 °C
Aard van de onderzoeking pH 7
Methode OECD 117
Bron ECHA

4,51

Viscositeit
Waarde >= 200 mPa*s
Referentietemperatuur 20 °C
Soort dynamisch
10 11

9.2 Overige informatie
Overige informatie
Geen gegevens beschikbaar.

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit
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10.1 Reactiviteit
Geen gegevens beschikbaar.

10.2 Chemische stabiliteit
Vanaf ca. 200 °C polymerisatie, CO2-afsplijting.

10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties
Exotherme reacties mogelijk bij contact met onverenigbare substanties.

10.4 Te vermijden omstandigheden
Geen gegevens beschikbaar.

10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen
Aminen; Alcoholen; Vorming van CO2 op contact met water, de ontwikkeling van overdruk in gesloten containers is
mogelijk. Polaire aprotische oplosmiddelen (zie rubriek 11).

10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten
Geen bij reglementaire opslag, hantering, transport.

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1 Informatie over toxicologische effecten

Acute orale toxiciteit
Nr. Naam van de stof CAS-nr. EC no.
1 4,4'-methyleendifenyldiisocyanaat 101-68-8 202-966-0
LD50 > 2000 mg/kg

lichaamsgewicht
Species rat
Bron ECHA / Read across

3 2000 Lk.8898

Acute dermale toxiciteit
Nr. Naam van de stof CAS-nr. EC no.
1 4,4'-methyleendifenyldiisocyanaat 101-68-8 202-966-0
LD50 > 9400 mg/kg

lichaamsgewicht
Species konijn
Methode OESO 402
Bron ECHA / Read across
3 Lk.6866

Acute inhalatieve toxiciteit
Geen gegevens aanwezig

Huidcorrosie/-irritatie
Nr. Naam van de stof CAS-nr. EC no.
1 4,4'-methyleendifenyldiisocyanaat 101-68-8 202-966-0
Methode OESO 404
Bron ECHA / Read across
bepaling irriterend
Lk.8974

Ernstig oogletsel/oogirritatie
Geen gegevens aanwezig

Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid
Geen gegevens aanwezig

Mutageniteit in geslachtscellen
Nr. Naam van de stof CAS-nr. EC no.
1 difenylmethaan-2,4'-diisocyanaat (MDI) 5873-54-1 227-534-9
Bron ECHA
Beoordeling/classificatie Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet

voldaan.
Lk.3661

Reproductietoxiciteit
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Geen gegevens aanwezig

Kankerverwekkendheid
Geen gegevens aanwezig

STOT bij eenmalige blootstelling
Geen gegevens aanwezig

STOT bij herhaalde blootstelling
Geen gegevens aanwezig

Gevaar bij inademing
Geen gegevens aanwezig

Overige informatie
Industriële reiniging met aprotische, polaire oplosmiddelen (die voldoen aan de IUPAC-definitie) kan leiden tot de
vorming van (gevaarlijke) primaire aromatische aminen (> 0,1%). Primaire aromatische aminen zijn chemicaliën die
worden beschouwd als mogelijk carcinogeen voor mensen op basis van dierproeven. Enkele van deze chemicaliën
zijn bekende carcinogenen voor mensen.

Lk.36871

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.1 Toxiciteit

Vistoxiciteit (acuut)
Geen gegevens aanwezig

Vistoxiciteit (chronisch)
Geen gegevens aanwezig

Daphniatoxiciteit (acuut)
Geen gegevens aanwezig

Daphniatoxiciteit (chronisch)
Geen gegevens aanwezig

Algentoxiciteit (acuut)
Geen gegevens aanwezig

Algentoxiciteit (chronisch)
Geen gegevens aanwezig

Toxiciteit bij bacterien
Geen gegevens aanwezig

12.2 Persistentie en afbreekbaarheid
Geen gegevens beschikbaar.

12.3 Bioaccumulatie
Bioconcentratiefactor (BCF)
Nr. Naam van de stof CAS-nr. EC no.
1 difenylmethaan-2,4'-diisocyanaat (MDI) 5873-54-1 227-534-9
BCF 92 - 200
Methode OECD 305 E
Bron ECHA

92 200

Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water
Nr. Naam van de stof CAS-nr. EC no.
1 4,4'-methyleendifenyldiisocyanaat 101-68-8 202-966-0
log Pow 4,51
Referentietemperatuur 20 °C
Methode OECD 117
Bron ECHA
2 difenylmethaan-2,4'-diisocyanaat (MDI) 5873-54-1 227-534-9
log Pow 4,51
Referentietemperatuur 22 °C
Aard van de onderzoeking pH 7



EG-veiligheidsinformatieblad
Handelsnaam: DESMODUR 44 V 20 L

Productnr.: 5596408
Actuele versie: 1.0.0, opgesteld op: 04.09.2020 Vervangen versie: 1.0.0, opgesteld op: 21.08.2020 Regio: NL

Bladzijde 10 van 11

Methode OECD 117
Bron ECHA

4,51

12.4 Mobiliteit in de bodem
Geen gegevens beschikbaar.

12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling
Geen gegevens beschikbaar.

12.6 Andere schadelijke effecten
Andere schadelijke effecten
Isocyanaat reageert met water op het grensvlak waarbij CO2 en een vast, niet-oplosbaar product met een hoog
smeltpunt (polyureum) wordt gevormd. Deze reactie wordt sterk bevorderd door oppervlakteactieve stoffen (b.v.
vloeibare zeep) of in water oplosbare stoffen. Polyureum is naar de ervaring op dit moment inert en niet afbreekbaar.

Lk.36872

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering
13.1 Afvalverwerkingsmethoden

Product
De afvalverwerking moet met inachtneming van de voorschriften na overleg met de bevoegde lokale autoriteiten en
de afvalverwijderaar plaatsvinden in een geschikte en daarvoor goedgekeurde installatie.
Een afvalcodenummer overeenkomstig de Europese afvalcatalogus dient in overleg met de plaatselijke
afvalmakelaar te worden toegekend.

Verpakking
Verpakkingen moeten compleet leeggemaakt worden en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften
verwijderd worden. Verpakkingen die nog resten bevatten moeten in overleg met de regionale afvalverwerker
verwijderd worden.

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

14.1 Transport ADR/RID/ADN
Het product is niet onderhevig aan de ADR/RID/ADN voorschriften.

14.2 Transport IMDG
Het product is niet onderhevig aan de IMDG voorschriften.

14.3 Transport ICAO-TI / IATA
Het product is niet onderhevig aan de ICAO-TI / IATA voorschriften.

14.4 Overige informatie
Geen gegevens beschikbaar.

14.5 Milieugevaren
Gegevens over milieugevaren, voor zover relevant, zie 14.1 - 14.3.

14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker
Geen gegevens beschikbaar.

14.7 Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij Marpol en de IBC-code
Niet relevant

RUBRIEK 15: Regelgeving

15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het
mengsel

EU voorschriften

Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) Bijlage XIV (Lijst van Autorisatieplichtige Stoffen)
Het product bevat geen stof(fen), die overeenkomstig de REACH-verordening (EG) 1907/2006 bijlage XIV
geldt/gelden als autorisatieplichtige stof(fen).

REACH-kandidatenlijst van zeer zorgwekkende stoffen (SVHC) voor de toelatingsprocedure
De stof geldt niet overeenkomstig artikel 57 in combinatie met artikel 59 van de REACH-verordening (EG) 1907/2006



EG-veiligheidsinformatieblad
Handelsnaam: DESMODUR 44 V 20 L

Productnr.: 5596408
Actuele versie: 1.0.0, opgesteld op: 04.09.2020 Vervangen versie: 1.0.0, opgesteld op: 21.08.2020 Regio: NL

Bladzijde 11 van 11

als een stof die in aanmerking komt voor opname in bijlage XIV (lijst van de autorisatieplichtige stoffen).

Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) Bijlage XVII: BEPERKINGEN OP DE VERVAARDIGING, HET IN DE
HANDEL BRENGEN EN HET GEBRUIK VAN BEPAALDE GEVAARLIJKE STOFFEN, PREPARATEN EN
VOORWERPEN
Het product is onderworpen aan de REACH-verordening (EG) 1907/2006 bijlage XVII. Nr. 3
De stof is onderworpen aan de REACH-verordening (EG) 1907/2006 appendix XVII.
Nr. Naam van de stof CAS-nr. EC no. Nr.
1 2,2'-methyleendifenyldiisocyanaat 2536-05-2 219-799-4 56
2 4,4'-methyleendifenyldiisocyanaat 101-68-8 202-966-0 56
3 difenylmethaan-2,4'-diisocyanaat (MDI) 5873-54-1 227-534-9 56
4 difenylmethaandiisocyanaat, isomeren en

homologen
9016-87-9 - 56

RICHTLIJN 2012/18/EU betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke
stoffen zijn betrokken
De stof is niet opgenomen in bijlage I, deel 1 of 2.

15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling
Een chemische veiligheidsbeoordeling werd niet uitgevoerd.

RUBRIEK 16: Overige informatie

Verdere informatie
ISOPA-richtlijnen voor veilig laden/lossen, transport en opslag van TDI en MDI. Zie website van ISOPA:
www.isopa.org (Product Stewardship „Walk the Talk“).
Veiligheidsmaatregelen voor de omgang met vers geproduceerde PUR-vormdelen:
Afhankelijk van de productieparameters kunnen niet-afgedekte oppervlakken van pas gemodelleerde polyurethaan
onderdelen die gebruikmaken van deze grondstof, sporen bevatten van stoffen (zoals basis- en reactieproducten,
katalysatoren, ontvormingsagents) met risicokenmerken. Contact met de huid met deze stofsporen moet worden
vermeden. Daarom moeten bij het opnieuw modelleren of andere verwerking van pas gemodelleerde onderdelen
beschermende handschoenen worden gebruikt die zijn getest volgens DIN-EN 374 (bijvoorbeeld nitrilrubber >= 0,35
mm dik en een doorbraaktijd >= 480 min. of volgens aanbevelingen van handschoenfabrikanten dunnere
handschoenen die vaker moeten worden verwisseld afhankelijk van de doorbraaktijden). Afhankelijk van de
omstandigheden bij de samenstelling en verwerking kunnen de vereisten verschillen van de verwerking van de
zuivere stoffen. Gesloten beschermende kleding vereist voor de bescherming van andere gedeelten van de huid.

Bronnen van de basisinformatie aan de hand waarvan het veiligheidsinformatieblad is samengesteld:
Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) in de respectievelijk geldige versie.
EG-richtlijn 2000/39/EG, 2006/15/EG, 2009/161/EU, (EU) 2017/164.
Nationale luchtgrenswaardelijsten van de betreffende landen in de respectievelijk geldige versie.
Transportvoorschriften conform ADR, RID, IMDG, IATA in de respectievelijk geldige versie.
Databronnen, die voor de bepaling van fysische, toxicologische en ecotoxicologische data gebruikt werden, zijn in de
respectievelijke hoofdstukken aangegeven.

De gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis en moeten onze producten met het oog op de
veiligheidseisen beschrijven en beogen dus niet, bepaalde eigenschappen te verzekeren.

.


