SPS 2K PU Coat TR mat - component B
Veiligheidsinformatieblad
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 2015/830
Datum van uitgave: 10-5-2017 Datum herziening: 10-5-2017 Versie: 3.0

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming
1.1. Productidentificatie
Productvorm
Productnaam
Productcode
Productgroep

:
:
:
:

Mengsel
SPS 2K PU Coat TR mat - component B
2500048190100
Beits - Vernis

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik
1.2.1. Relevant geïdentificeerd gebruik
Bestemd voor het grote publiek
Hoofdgebruikscategorie
Gebruik van de stof of het mengsel

: Consumentengebruik,Professioneel gebruik,Industrieel gebruik
: Hardingsmiddel (Crosslinker)
Dit product is een Kit bestaande uit een aantal afzonderlijk verpakte componenten.
2 - Componenten systeem.

1.2.2. Gebruiksvormen waarvan wordt afgeraden
Geen aanvullende informatie beschikbaar

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad
Leverancier
S.P.S. B.V.
Zilverenberg 16
Postbus 39 5201 AA 's-Hertogenbosch
5234 GM 's-Hertogenbosch - Nederland
T +31 (0)73 642 27 10 - F +31 (0)73 642 60 95
info@spsbv.com - www.spsbv.com

Verantwoordelijke opmaak VIB
Mantech Nederland B.V.
Kobaltweg 7
Postbus 39
5234 GN 's-Hertogenbosch - Nederland
T +31 (0)73 70 70 112 - F +31 (0)73 64 43 861
info@mantechbv.nl - www.mantechbv.nl

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen
Noodnummer

: SPS BV.: +31 (0)73 642 27 10

[ 7:30 - 16:30 ]

NL - Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC)
Telefoonnummer noodgevallen (24 uur): +31 30 274 88 88 [Emergency telephone
(24h)]
Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftiging.
(Only for doctors to inform accidental poisoning)

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren
2.1. Indeling van de stof of het mengsel
Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Acute toxiciteit (inhalatie:stof,nevel) Categorie 4

H332

Ernstig oogletsel/oogirritatie, Categorie 2

H319

Huidsensibilisatie, Categorie 1

H317

Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling, Categorie 3, H335
irritatie van de luchtwegen
Volledige tekst van de H-zinnen: zie hoofdstuk 16
Nadelige fysisch-chemische, gezondheids- en milieueffecten
Geen aanvullende informatie beschikbaar

10-5-2017 (Versie: 3.0)

NL (Nederlands)

1/10

SPS 2K PU Coat TR mat - component B
Veiligheidsinformatieblad
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 2015/830

2.2. Etiketteringselementen
Etikettering conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Gevarenpictogrammen (CLP)

Signaalwoord (CLP)
Gevaarlijke bestanddelen
Gevarenaanduidingen (CLP)

Veiligheidsaanbevelingen (CLP)

EUH zinnen
Extra zinnen
Kinderveilige sluiting
Tastbare gevarenaanduiding

:

GHS07
: Waarschuwing
: Hexamethyleen diisocyanaat, oliogomeren
: H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H332 - Schadelijk bij inademing.
H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
: P261 - Inademing van stof, gas, rook, nevel, spuitnevel, damp vermijden.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende
kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P312 - Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM, een arts raadplegen.
P333+P313 - Bij huidirritatie of uitslag: Een arts raadplegen.
P337+P313 - Bij aanhoudende oogirritatie: Een arts raadplegen.
P403+P233 - Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking
bewaren.
P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar een verzamelpunt voor gevaarlijk of speciaal afval,
overeenkomstig de lokale, regionale, nationale en/of internationale regelgeving.
: EUH204 - Bevat isocyanaten. Kan een allergische reactie veroorzaken.
EUH210 - Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.
: 2 - Componenten systeem. Zie door fabrikant verstrekte informatie.
Bevat isocyanaten. Zie de aanwijzingen van de fabrikant.
: Niet van toepassing
: Niet van toepassing

2.3. Andere gevaren
Geen aanvullende informatie beschikbaar

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen
3.1. Stoffen
Niet van toepassing

3.2. Mengsels
Naam

Productidentificatie

%

Indeling conform
Verordening (EG) Nr.
1272/2008 [CLP]

Hexamethyleen diisocyanaat, oliogomeren

(CAS-Nr) 28182-81-2
(EG-Nr) 931-274-8
(REACH-nr) 01-2119485796-17

≥50 - <70

Acute Tox. 4
(Inhalation:dust,mist), H332
Skin Sens. 1, H317
STOT SE 3, H335

Propyleencarbonaat

(CAS-Nr) 108-32-7
(EG-Nr) 203-572-1
(EU Identificatie-Nr) 607-194-00-1
(REACH-nr) 01-2119537232-48

≥20 - <40

Eye Irrit. 2, H319

Volledige tekst van de H-zinnen: zie rubriek 16
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RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen
4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen
EHBO na inademing

EHBO na contact met de huid
EHBO na contact met de ogen

EHBO na opname door de mond

: De patiënt in de buitenlucht brengen en warm houden. Inspanningen vermijden. Als de
patiënt niet of onregelmatig ademt, kunstmatige ademhaling toepassen. Niets oraal
toedienen. Indien men zich onwel voelt, een arts raadplegen (indien mogelijk de persoon dit
etiket tonen).
: De huid afspoelen en vervolgens wassen met overvloedig water en zeep. Verontreinigde
kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
: Onmiddellijk en langdurig met water uitspoelen, waarbij de ogen wijd opengehouden
moeten worden (ten minste 15 minuten). Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven
spoelen. Een oogarts raadplegen.
: Bij inslikken niet het braken opwekken; direct een arts raadplegen en de verpakking of het
etiket tonen.

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten
Symptomen/effecten

: Tot dusverre staan er geen inlichtingen ter beschikking over acute en/of vertraagd
optredende symptomen en gevolgen na blootstelling ter beschikking.

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling
Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen).

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen
5.1. Blusmiddelen
Geschikte blusmiddelen
Ongeschikte blusmiddelen

: Verneveld water. Kooldioxide (CO2).
: Niet bekend.

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt
Gevaarlijke ontledingsproducten in geval van brand

: Bij brand zijn gevaarlijke dampen aanwezig. Rook en/of dampen afkomstig van vuur of
ontbinding niet inademen.

5.3. Advies voor brandweerlieden
Bescherming tijdens brandbestrijding
Overige informatie

: Autonoom ademhalingstoestel.
: Zorg ervoor dat het blusmateriaal niet in het riool of oppervlaktewater terechtkomt.
Verplaats, indien mogelijk zonder gevaar voor eigen veiligheid, de verpakkingen uit de
vuurhaard.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel
6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures
6.1.1. Voor andere personen dan de hulpdiensten
Beschermingsmiddelen
Noodprocedures

: Draag geschikte beschermende kleding. Draag een geschikt
ademhalingsbeschermingsapparaat.
: Alle ontstekingsbronnen verwijderen. Zorg voor een adequate ventilatie.

6.1.2. Voor de hulpdiensten
Beschermingsmiddelen
Noodprocedures

: De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken. Onafhankelijk werkend
ademhalingsapparaat.
: Alle ontstekingsbronnen verwijderen. Zorg voor een adequate ventilatie.

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen
Bodem- en waterverontreiniging voorkomen. Niet in het grondwater, oppervlaktewater of de riolering laten lopen. Dam het bluswater in om later af
te voeren. Waarschuw de autoriteiten, als het product in de riolering of open water terechtkomt.
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6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal
Voor insluiting

: Absorbeer gemorste producten met zand of aarde.

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken
Zie rubriek 8 voor wat betreft het gebruik van de persoonlijke beschermingsuitrusting. Zie rubriek 13 voor wat betreft de afvalverwijdering na het
schoonmaken.

RUBRIEK 7: Hantering en opslag
7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel
Extra gevaren bij verwerking
Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van
de stof of het mengsel
Hygiënische maatregelen

: Vermijd contact met de ogen en de huid en adem damp en nevel niet in. Waar mogelijk
moet dit worden bereikt door middel van bronafzuiging en goede ruimtelijke ventilatie.
: Lege verpakkingen pas na grondig wassen of recycling hergebruiken.
: Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten. Niet eten, drinken of roken
tijdens het gebruik van dit product.

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten
Opslagvoorwaarden
Onverenigbare materialen
Opslagplaats
Verpakkingsmateriaal

: Container op een goed geventileerde plaats opslaan. Verwijderd houden van eet- en
drinkwaren en van diervoeder.
: Zie Rubriek 10.
: Opslaan in een droge, koele, goed geventileerde ruimte.
: Plastic verpakkingen worden aanbevolen.

7.3. Specifiek eindgebruik
Geen aanvullende informatie beschikbaar

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming
8.1. Controleparameters
Hexamethyleen diisocyanaat, oliogomeren (28182-81-2)
EU - Beroepsmatige blootstellingslimieten
IOELV STEL (mg/m³)

1 mg/m³

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling
Materiaalkeuze beschermende kleding:
Voorwaarde

Materiaal

Norm

Viton, Polyvinylchloride (PVC), Rubber, Katoen
stof

EN 340

Bescherming van de handen:
Chemisch resistente handschoenen (volgens de Europese standaardnorm NF EN 374 of equivalent). De doorbreektijd moet groter zijn dan de
gebruiksduur van het product. De keuze van een geschikte handschoen is niet alleen afhankelijk van het materiaal, maar ook van andere
kwaliteitskenmerken en verschilt van fabrikant tot fabrikant. Aangezien het product uit meerdere stoffen is samengesteld, is de duurzaamheid van
de handschoenmaterialen niet vooraf berekenbaar en moet derhalve vóór het gebruik worden getest.
· Doordringingstijd van het handschoenmateriaal: De precieze penetratietijd kunt u te weten komen bij de handschoenfabrikant; houd er rekening
mee. De prestatie of de effectiviteit van de handschoen kan verminderen door fysische en chemische beschadigingen.
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Type

Materiaal

permeatie

Dikte (mm)

Neopreen rubber
(HNBR), Nitrilrubber
(NBR),
Polyvinylchloride
(PVC)

2 (>30 min), 6 (>480
min)

Penetratie

Norm
EN ISO 374

Bescherming van de ogen:
Draag een goed aansluitende veiligheidsbril of gelaatsbescherming
Type

Gebruik

Kenmerken

Veiligheidsbril

Norm
EN 166, EN 140, EN 175

Huid en lichaam bescherming:
Draag geschikte beschermende kleding

Bescherming van de ademhalingswegen:
Draag een geschikt ademhalingsbeschermingsapparaat
Toestel

Type filter

Voorwaarde

Norm
EN 136, EN 140, EN 143, EN 149,
EN 405

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen
9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen
Fysische toestand
Kleur
Geur
Geurdrempelwaarde
pH
Relatieve verdampingssnelheid (butylacetaat=1)
Smeltpunt
Vriespunt
Kookpunt
Vlampunt
Zelfontbrandingstemperatuur
Ontledingstemperatuur
Ontvlambaarheid (vast,gas)
Dampspanning
Relatieve dampdichtheid bij 20 °C
Relatieve dichtheid
Dichtheid
Oplosbaarheid

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (Log Pow)
Viscositeit, kinematisch
Viscositeit, dynamisch
Ontploffingseigenschappen
Oxiderende eigenschappen
Onderste explosiegrens (OEG)
Bovenste explosiegrens (BEG)

:
:
:
:
:
:
:

Vloeibaar
Geen gegevens beschikbaar
Licht.
Geen gegevens beschikbaar
Niet van toepassing.
Geen gegevens beschikbaar
Niet van toepassing.
Geen gegevens beschikbaar
Niet van toepassing.
> 100 °C
Geen gegevens beschikbaar
Geen gegevens beschikbaar
Geen gegevens beschikbaar
Geen gegevens beschikbaar
Geen gegevens beschikbaar
Geen gegevens beschikbaar
≈ 1,17 g/cm³ @ 20 °C
Mengbaar met water.
Organisch oplosmiddel:Geen gegevens beschikbaar
Geen gegevens beschikbaar
Geen gegevens beschikbaar
≤ 300 mPa·s @25°C / 50 rpm
Geen gegevens beschikbaar.
Geen gegevens beschikbaar.
Geen gegevens beschikbaar
Geen gegevens beschikbaar

9.2. Overige informatie
Geleidingsvermogen
10-5-2017 (Versie: 3.0)
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Mengbaarheid
VOC-gehalte
Oplosbaarheid in vet
Overige eigenschappen

:
:
:
:

Geen gegevens beschikbaar
≈ 350 g/l
Geen gegevens beschikbaar
% vaste stoffen : 70.

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit
10.1. Reactiviteit
Stabiel bij kamertemperatuur en onder normale gebruiksomstandigheden.

10.2. Chemische stabiliteit
Stabiel onder normale gebruiksomstandigheden.

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties
Reageert langzaam met water, waarbij gassen (CO2) en een overdruk gevormd wordt, wat kan leiden tot breuk van het vat.

10.4. Te vermijden omstandigheden
Warmte. Water, vocht. Licht (daglicht). Vermijd de accumulatie van elektrostatische ladingen.

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen
Alcohol. Amines. Water. Zuren. Sterke basen. Sterk oxyderende middelen.

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten
Geen gevaarlijke ontledingsproducten bekend.

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie
11.1. Informatie over toxicologische effecten
Acute toxiciteit (oraal)
Acute toxiciteit (dermaal)
Acute toxiciteit (inhalatie)

: Niet ingedeeld
: Niet ingedeeld
: Schadelijk bij inademing.

SPS 2K PU Coat TR mat - component B
LD50 oraal rat

> 2000 mg/kg (berekende waarde)

ATE CLP (stof, nevel)

2,381 mg/l/4u

Hexamethyleen diisocyanaat, oliogomeren (28182-81-2)
LD50 oraal rat

> 2500 mg/kg (OECD 423 methode (female))

LD50 dermaal rat

> 2000 mg/kg (OECD 402 method)

LD50 dermaal konijn

> 2000 mg/kg

LC50 inhalatie rat (Stof/Mist - mg/l/4u)

0,39 mg/l/4u (OECD 403 method (female))

Huidcorrosie/-irritatie

Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid
Mutageniteit in geslachtscellen
Kankerverwekkendheid

: Niet ingedeeld
pH: Niet van toepassing.
: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
pH: Niet van toepassing.
: Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
: Niet ingedeeld
: Niet ingedeeld

Giftigheid voor de voortplanting

: Niet ingedeeld

Aanvullende informatie
Ernstig oogletsel/oogirritatie
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STOT bij eenmalige blootstelling

: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Hexamethyleen diisocyanaat, oliogomeren (28182-81-2)
NOAEC (inhalatie, rat, damp)
STOT bij herhaalde blootstelling

3 mg/m³ (6h / OECD TG 403)
: Niet ingedeeld

Hexamethyleen diisocyanaat, oliogomeren (28182-81-2)
NOAEC (inhalatie, rat, damp, 90 dagen)
Gevaar bij inademing

3,3 mg/liter/6 uur/dag (OECD 413 methode)
: Niet ingedeeld

RUBRIEK 12: Ecologische informatie
12.1. Toxiciteit
Gevaar voor het aquatisch milieu, (acuut) op korte
termijn
Gevaar voor het aquatisch milieu, (chronisch) op
lange termijn

: Niet ingedeeld
: Niet ingedeeld

Hexamethyleen diisocyanaat, oliogomeren (28182-81-2)
LC50 vissen 1

> 8,9 mg/l (Brachydanio rerio )

EC50 Daphnia 1

> 127 mg/l (48 h static / EU C.2)

ErC50 (algen)

199 mg/l (Scenedesmus subspicatus)

ErC50 (andere waterplanten)

> 10000 mg/l

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid
SPS 2K PU Coat TR mat - component B
Persistentie en afbreekbaarheid

Geen gegevens beschikbaar.

Hexamethyleen diisocyanaat, oliogomeren (28182-81-2)
Persistentie en afbreekbaarheid

Het product is niet biologisch afbreekbaar.

Biochemisch zuurstofverbruik (BZV)

1 % (bacterie / EU C.4-E)

12.3. Bioaccumulatie
SPS 2K PU Coat TR mat - component B
Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (Log Pow)

Geen gegevens beschikbaar

Hexamethyleen diisocyanaat, oliogomeren (28182-81-2)
BCF vissen 1

3,2 (BCFWIN v. 2.17)

Bioaccumulatie

niet bioaccumuleerbaar.

Propyleencarbonaat (108-32-7)
Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (Log Kow)

-0,41

12.4. Mobiliteit in de bodem
SPS 2K PU Coat TR mat - component B
Mobiliteit in de bodem
10-5-2017 (Versie: 3.0)
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Hexamethyleen diisocyanaat, oliogomeren (28182-81-2)
Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (Log Koc)

7,8 (PCKOC v1.66)

Ecologie - bodem

Ultiem milieucompartiment van het product: bodem en sedimenten.

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling
Geen aanvullende informatie beschikbaar

12.6. Andere schadelijke effecten
Geen aanvullende informatie beschikbaar

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering
13.1. Afvalverwerkingsmethoden
Afvalverwerkingsmethoden

: Als recycling niet mogelijk is, verwijderen in overeenstemming met de plaatselijke
voorschriften voor het verwijderen van afval.

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer
Overeenkomstig de eisen van ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

ADR

IMDG

IATA

ADN

RID

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Milieugevaarlijk : Nee
Mariene verontreiniging :
Nee

Milieugevaarlijk : Nee

Milieugevaarlijk : Nee

Milieugevaarlijk : Nee

14.1. VN-nummer
Niet van toepassing

14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN
Niet van toepassing

Niet van toepassing

14.3. Transportgevarenklasse(n)
Niet van toepassing

14.4. Verpakkingsgroep
Niet van toepassing

14.5. Milieugevaren
Milieugevaarlijk : Nee

Geen aanvullende informatie beschikbaar

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker
Specifieke voorzorgsmaatregelen bij transport

Wegtransport
Transportreglementering (ADR)

: Transport op het terrein van de onderneming: Bij transport van het product moeten
verpakkingen altijd goed gesloten zijn en rechtop staan. Personen die bij deze
werkzaamheden betrokken zijn, moeten vooraf geïnformeerd worden over hoe te handelen
bij een calamiteit.
: Het product is als niet gevaarlijk geclassificeerd volgens de internationale
transportwetgeving (ADR).

Transport op open zee
Transportreglementering (IMDG)

: Niet bepaald.

Luchttransport
Transportreglementering (IATA)

: Niet bepaald.

Transport op binnenlandse wateren
Transportreglementering (ADN)

: Niet bepaald.
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Transport over spoor
Transportreglementering (RID)

: Niet bepaald.

14.7. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij Marpol en de IBC-code
IBC-code
Scheepstype
Verontreinigingscategorie

: Niet bepaald.
: Niet bepaald.
: Niet bepaald.

RUBRIEK 15: Regelgeving
15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel
15.1.1. EU-voorschriften
Bevat geen stoffen waarvoor beperkingen gelden op grond van bijlage XVII van REACH
Bevat geen stoffen van de kandidaatslijst van REACH
Bevat geen enkele stof die in Bijlage XIV van REACH staat vermeld
Bevat geen stoffen die vallen onder verordening (EU) nr. 649/2012 van Het Europees Parlement en van de Raad van 4 juli 2012 betreffende de inen uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen.
Bevat geen stof (stoffen) die valt (vallen) onder Verordening (EU) nr. 2019/1021 van Het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019
betreffende persistente organische verontreinigende stoffen.
: ≈ 350 g/l

VOC-gehalte
15.1.2. Nationale voorschriften
Nederland
ABM categorie
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen
SZW-lijst van mutagene stoffen
NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting
giftige stoffen – Borstvoeding
NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting
giftige stoffen – Vruchtbaarheid
NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting
giftige stoffen – Ontwikkeling

:
:
:
:

B(5) - Weinig schadelijk voor in water levende organismen
Geen van de bestanddelen zijn aanwezig
Geen van de bestanddelen zijn aanwezig
Geen van de bestanddelen zijn aanwezig

: Geen van de bestanddelen zijn aanwezig
: Geen van de bestanddelen zijn aanwezig

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling
Nee

RUBRIEK 16: Overige informatie
Integrale tekst van de zinnen H en EUH:
Acute Tox. 4 (Inhalation:dust,mist)

Acute toxiciteit (inhalatie:stof,nevel) Categorie 4

Eye Irrit. 2

Ernstig oogletsel/oogirritatie, Categorie 2

Skin Sens. 1

Huidsensibilisatie, Categorie 1

STOT SE 3

Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling, Categorie 3, irritatie van de luchtwegen

H317

Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

H319

Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H332

Schadelijk bij inademing.

H335

Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

EUH204

Bevat isocyanaten. Kan een allergische reactie veroorzaken.

EUH210

Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.
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SPS 2K PU Coat TR mat - component B
Veiligheidsinformatieblad
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 2015/830

Indeling en procedure die is gebruikt voor het vaststellen van de indeling van de mengsels overeenkomstig Verordening (EG) 1272/2008
[CLP]:
Acute Tox. 4 (Inhalation:dust,mist)

H332

Berekeningsmethode

Eye Irrit. 2

H319

Berekeningsmethode

Skin Sens. 1

H317

Berekeningsmethode

STOT SE 3

H335

Berekeningsmethode

VIB EU (REACH bijlage II)
Deze informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en is bedoeld om het product te beschrijven voor de toepassing van gezondheids-,
veiligheids-en milieu-aspecten. Het mag dus niet worden opgevat als garantie voor gelijk welke specifieke eigenschap van het product.
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