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 Revision: 26-1-2017 

Version: 1

Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator

Produktnavn: Q 50-400 2K PU PLASTIC REPAIR - BLACK 30 SEC. (A) 

Lagernummer: Q 50-400-3040

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Anvendelse af produktet: PC1: Klæbestoffer, tætningsmidler. 

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Identifikation af virksomheden: Q-Company Int. GmbH

1.4. Nødtelefon

Tel (i nødstilfælde): +49 (0)551-19240 (Giftinformationszentrum-Nord)

Punkt 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering (CLP): Eye Irrit. 2: H319; Acute Tox. 4: H332; Skin Irrit. 2: H315; Resp. Sens. 1: H334; Skin Sens. 

1: H317

Vigtigste bivirkninger: Forårsager hudirritation. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager alvorlig 

øjenirritation. Farlig ved indånding. Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller 

åndedrætsbesvær ved indånding. 

2.2. Mærkningselementer

Mærkningselementer:

Faresætninger: * H315: Forårsager hudirritation.

H317: Kan forårsage allergisk hudreaktion.

H319: Forårsager alvorlig øjenirritation.

H332: Farlig ved indånding.

H334: Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved 

indånding.

Farepiktogrammer: GHS07: Udråbstegn

GHS08: Sundhedsfarer

[forts...]
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Signalord: Fare

Sikkerhedssætninger: P501: Indholdet/Beholderen bortskaffes i.

P260: Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.

P264: Vask hænder grundigt efter brug.

P270: Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.

P271: Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.

P280: Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.

P285: Ved utilstrækkelig udluftning anvendes åndedrætsværn.

P302+352: VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.

P304+340: VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejr

trækningen lettes.

P305+351+338: VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. 

Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

P333+313: Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.

P337+313: Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.

P342+311: Ved luftvejssymptomer: Ring til en.

P362: Alt tilsmudset tøj tages af.

P403: Opbevares på et godt ventileret sted.

P232: Beskyttes mod fugt.

P233: Hold beholderen tæt lukket.

2.3. Andre farer

Andre farer: Alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning. 

PBT: Stoffet er ikke identificeret som et PBT/vPvB-stof.

Punkt 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.2. Blandinger

Farlige stoffer:

4,4'-METHYLENDIPHENYLDIISOCYANAT

EINECS CAS PBT / WEL Klassificering (CLP) Procent

202-966-0 101-68-8   - Carc. 2: H351; Acute Tox. 4: H332; 
STOT RE 2: H373; Eye Irrit. 2: H319; 
STOT SE 3: H335; Skin Irrit. 2: H315; 
Resp. Sens. 1: H334; Skin Sens. 1: 
H317

60.000%

[forts...]
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METHYLENEDIPHENYL DIISOCYANATE

247-714-0 26447-40-5   - Carc. 2: H351; Acute Tox. 4: H332; Eye 
Irrit. 2: H319; STOT SE 3: H335; Skin 
Irrit. 2: H315; Resp. Sens. 1: H334; 
Skin Sens. 1: H317; STOT SE 2: 
H371; STOT RE 2: H373

10.000%

Punkt 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Hudkontakt: Fjern omgående alt forurenet tøj og fodtøj, med mindre det sidder fast på huden. Vaskes 

straks med store mængder sæbe og vand. 

Øjenkontakt: Bad øjet i rindende vand i 15 minutter. Søg læge. 

Indtagelse: Call a doctor immediately. Onmiddellijk een dokter waarschuwen. Appelez un docteur 

immédiatement. Rufen Sie sofort einen Arzt an. Do not give any liquids. Undgå at 

fremkalde opkastning. 

Indånding: Flyt patienten fra fareområdet. Sørg for selv at være i sikkerhed, medens dette gøres. 

Søg ud i frisk luft efter tilfældig indånding af dampe. Provide oxygen if breathing is 

difficult. Give artificial respiration if not breathing and seek medical help immediately. 

Asthmatic - type symptoms may develop and may be immediate of delayed up to several 

hours. 

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Hudkontakt: Der kan være en let irritation på kontaktstedet. 

Øjenkontakt: Irritation og rødme kan forekomme. 

Indtagelse: Der kan være ømhed og rødme i mund og hals. Indånding af dampe fra maven kan 

medføre symptomer, der ligner symptomerne ved direkte indånding. 

Indånding: Der kan forekomme irritiation af halsen sammen med trykken for brystet. Der kan 

forekomme døsighed eller mental forvirring. 

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Punkt 5: Brandbekæmpelse

5.1. Slukningsmidler

Brandslukningsmidler: Egnet brandslukningsapparat skal bruges på den omgivende brand. Beholderne 

afkøles ved påsprøjtning af vand. Tørt kemisk pulver. Kuldioxid. Alkoholbestandigt skum. 

Vandtåge. Water is not recommended but may be applied in very large quantities as a 

fine spray when other extinguishing media are not available. Product reacts with water. 

Reaction may produce heat and/or gases. 

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Farer ved udsættelse: Udsender giftig røg ved forbrænding. 

[forts...]

Q 50-400 2K PU PLASTIC REPAIR - BLACK 30 SEC. (A)



SIKKERHEDSDATABLAD

Side: 4

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Anvisninger for brandmandskab: Anvend åndedrætsudstyr af kredsløbstypen. Bær beskyttelsestøj for at forhindre kontakt 

med hud og øjne. 

Punkt 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Individuelle forholdsregler: Se afsnit SDS, afsnit 8, vedrørende oplysninger om individuel beskyttelse. Hvis 

udslippet sker udendørs, må man ikke nærme sig stedet mod vinden. Afmærk det 

forurenede område med skilte og sørg for at forindre uvedkommendes adgang. Vend 

beholdere med lækager så lækagesiden vender opad for at forhindre at der slipper 

væske ud. Hvis udslippet sker udendørs, skal tilskuere holdes væk fra vindretningen og 

farestedet. Evakuer straks området. Fjern alle antændelseskilder. 

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Miljobeskyttelsesforanstaltn: Må ikke udledes i afløb eller vandløb. Udslippet afgrænses ved hjælp af jordvolde. De 

omkringboende underrettes om tilstedeværelsen af røg eller gas. 

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Rensning: Absorberes i tør jord eller tørt sand. Oprensning må kun foretages af uddannet 

personale, der er bekendt med det pågældende stof. 

6.4. Henvisning til andre punkter

Henvisning til andre punkter: Se SDS, afsnit 8. Se SDS, afsnit 13. 

Punkt 7: Håndtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Behandling: Sørg for tilstrækkelig ventilation i området. Må ikke håndteres i et lukket rum. Undgå at 

der dannes eller spredes tåger i luften. Do not eat, drink or smoke when using this 

product. Workers should wash hands and face before eating, drinking and smoking. 

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Opbevaringsbetingelser: Opbevares på et køligt sted med god ventilation. Hold beholderen forsvarligt lukket. 

7.3. Særlige anvendelser

Punkt 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1. Kontrolparametre

Grænseværdier for eksponering: Ingen data tilgængelige.

8.1. DNEL/PNEC

DNEL / PNEC Ingen data tilgængelige.

[forts...]
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8.2. Eksponeringskontrol

Tekniske forholdsregler: Sørg for tilstrækkelig udluftning af området. 

Åndedrætsværn: Åndedrætsudstyr af kredsløbstypen skal være til rådighed i nødstilfælde. 

Beskyttelse af hænder: Uigennemtrængelige handsker. Butyl engangshandsker. Nitril engangshandsker. PVA 

engangshandsker. However, please note that PVA degrades with water. 

Øjenbeskyttelse: Sikkerhedsbriller. Sørg for at der er mulighed for øjenbadning. 

Hudbeskyttelse: Uigennemtrængelige beskyttelsestøj. 

Punkt 9: Fysisk-kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Tilstand: Flydende 

Farve: Beige 

Lugt: slightly musty odor 

Fordampningsgrad: Ingen data tilgængelige. 

Kogepunkt/-interval°C 207,77 Flammepunkt°C: >204,44

Damptryk: < 10-5 mm Hg @ 25°C

9.2. Andre oplysninger

Andre oplysninger: Vapor density: 8.5 (MDI) (Air = 1). 

Punkt 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Reaktivitet: Stabil under anbefalet transport eller opbevaring. Product is very unstable when 

contaminated with water. 

10.2. Kemisk stabilitet

Kemisk stabilitet: Stabilt under normale forhold. 

10.3. Risiko for farlige reaktioner

10.4. Forhold, der skal undgås

Betingelser, der skal undgås: Varme. Varme overflader. Flammer. Moisture. Avoid temperatures above 32°C. Avoid 

temperatures below 17°C. 

10.5. Materialer, der skal undgås

Materialer, der skal undgås: Metaller. Aluminium. Kobber. Zink. Syrer. Alkoholer. Aminer. Baser. Stærke oxiderende 

præparater. Vand. Moist air. Ammonia. Metal compounds. 

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Farlige nedbrydningsprod: Reaction with water can generate carbon dioxide. Polymerization can occur which could 

be catalyzed by strong bases and water. 

[forts...]
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Punkt 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger

Farlige stoffer:

4,4'-METHYLENDIPHENYLDIISOCYANAT

ORL MUS LD50 2200 mg/kg

ORL RAT LD50 9200 mg/kg

Relevante risici for stoffet:

Fare Måde Grundlag

Akut toksicitet (ac. tox. 4) INH Farligt: beregnet

Hudætsning/-irritation DRM Farligt: beregnet

Alvorlig øjenskade/øjenirritation OPT Farligt: beregnet

Respiratorisk sensibilisering eller 
hudsensibilisering

INH DRM Farligt: beregnet

Symptomer / eksponeringsmåde

Hudkontakt: Der kan være en let irritation på kontaktstedet. 

Øjenkontakt: Irritation og rødme kan forekomme. 

Indtagelse: Der kan være ømhed og rødme i mund og hals. Indånding af dampe fra maven kan 

medføre symptomer, der ligner symptomerne ved direkte indånding. 

Indånding: Der kan forekomme irritiation af halsen sammen med trykken for brystet. Der kan 

forekomme døsighed eller mental forvirring. 

Punkt 12: Miljøoplysninger

12.1. Toksicitet

Ekogiftighed: Ingen data tilgængelige.

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Persistens og nedbrydelighed: Ingen data tilgængelige. 

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Bioakkumulationspotentiale: Ingen data tilgængelige. 

12.4. Mobilitet i jord

Mobilitet: Ingen data tilgængelige. 

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

PBT: Stoffet er ikke identificeret som et PBT/vPvB-stof.

12.6. Andre negative virkninger

Andre negative virkninger: Ingen data tilgængelige. 

[forts...]
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Punkt 13: Forhold vedrørende bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Bortskaffelsesformer: Overflyttes til en egnet beholder - sørg for afhentning ved et specialisert 

renovationsselskab. 

Bemærk: Brugerens opmærksomhed henledes på at der muligvis kan findes regionale eller 

nationale affaldsbestemmelser. 

Punkt 14: Transportoplysninger

Transportklasse: Produktet er ikke klassificeret til transport.

Punkt 15: Oplysninger om regulering

15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

Særlige forordninger: Ingen anvendelse. 

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Kemikaliesikkerhedsvurdering: Leverandøren har ikke udført en kemisk sikkerhedsvurdering af stoffet eller blandingen. 

Punkt 16: Andre oplysninger

Andre oplysninger

Andre oplysninger: This safety data sheet is prepared in accordance with Regulation (EU) No. 1907/2006.

Sikkerhedsdatablad i henhold til Forordning (EF) nr. 1272/2008.

* angiver tekst i sikkerhedsdatabladet, som er ændret siden sidste revidering.

Sætninger i afsnit 2 / 3: H315: Forårsager hudirritation.

H317: Kan forårsage allergisk hudreaktion.

H319: Forårsager alvorlig øjenirritation.

H332: Farlig ved indånding.

H334: Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved 

indånding.

H335: Kan forårsage irritation af luftvejene.

H351: Mistænkt for at fremkalde kræft <angiv eksponeringsvej, hvis det er endeligt 

påvist, at faren ikke kan frembringes ad nogen anden eksponeringsvej>.

H373: Kan forårsage organskader <eller angiv alle berørte organer, hvis de kendes> ved 

længerevarende eller gentagen eksponering <angiv eksponeringsvej, hvis det er 

endeligt påvist, at faren ikke kan frembringes ad nogen anden eksponeringsvej>.

Ansvarsfraskrivelse: Ovenstående oplysninger menes at være korrekte, men foregiver ikke at være 

altomfattende og må kun betragtes som vejledende. Selskabet hæfter ikke for skader, 

der opstår på grund af håndtering af eller kontakt med ovennævnte produkt. 

[sidste side]

Q 50-400 2K PU PLASTIC REPAIR - BLACK 30 SEC. (A)





SIKKERHEDSDATABLAD
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Side: 1

 Revision: 26-1-2017 

Version: 1

Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator

Produktnavn: Q 50-400 2K PU PLASTIC REPAIR - BLACK 30 SEC. (B) 

Lagernummer: Q 50-400-3040

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Anvendelse af produktet: PC1: Klæbestoffer, tætningsmidler. 

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Identifikation af virksomheden: Q-Company Int. GmbH

1.4. Nødtelefon

Tel (i nødstilfælde): +49 (0)551-19240 (Giftinformationszentrum-Nord)

Punkt 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering (CLP): Resp. Sens. 1: H334; Skin Sens. 1: H317; Skin Irrit. 2: H315; STOT SE 3: H335

Vigtigste bivirkninger: Forårsager hudirritation. Kan forårsage irritation af luftvejene. 

2.2. Mærkningselementer

Mærkningselementer:

Faresætninger: H315: Forårsager hudirritation.

H335: Kan forårsage irritation af luftvejene.

Farepiktogrammer: GHS07: Udråbstegn

Signalord: Advarsel

Sikkerhedssætninger: P501: Indholdet/Beholderen bortskaffes i.

P280: Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.

P261: Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.

P302+352: VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.

[forts...]
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P264: Vask hænder grundigt efter brug.

P301+330+331: I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE 

opkastning.

P305+351+338: VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. 

Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

P332+313: Ved hudirritation: Søg lægehjælp.

P337+313: Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.

P342+311: Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge.

P404: Opbevares i en lukket beholder.

P232: Beskyttes mod fugt.

P233: Hold beholderen tæt lukket.

2.3. Andre farer

Andre farer: Kan give overfølsomhed ved indånding. 

PBT: Stoffet er ikke identificeret som et PBT/vPvB-stof.

Punkt 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.2. Blandinger

Farlige stoffer:

POLYETHER POLYOL

EINECS CAS PBT / WEL Klassificering (CLP) Procent

  - 9051-49-4   -   - 60.000%

Punkt 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Hudkontakt: Vaskes straks med store mængder sæbe og vand. Do not reuse clothing until 

Thoroughly cleaned Remove contaminated clothing or shoes, wipe excess from skin 

and flush with plenty water for at least 15 minutes. 

Øjenkontakt: Wash immediately with plenty of water for at least 10 minutes, opening the eyelids fully. 

Indtagelse: Do not gice any liquids (do not induce vomiting) if victim is unconscious or very drowsy. 

Call a doctor immediately. Onmiddellijk een dokter waarschuwen. Appelez un docteur 

immédiatement. Rufen Sie sofort einen Arzt an. 

Indånding: Provide fresh air. Give artificial respiration if not breathing and seek medical help 

immediately. 

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Hudkontakt: Irritation og rødme på kontaktstedet kan forekomme. 

Øjenkontakt: Irritation og rødme kan forekomme. 

Indtagelse: Der kan være ømhed og rødme i mund og hals. 

Indånding: Udsættelse for stoffet kan medføre hoste eller hiven efter vejret. Der kan være 

overbelastning af lungerne, der medfører alvorlig stakåndethed. [forts...]
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4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Øjeblikkelig / særbehandling: Ingen anvendelse. 

Punkt 5: Brandbekæmpelse

5.1. Slukningsmidler

Brandslukningsmidler: Egnet brandslukningsapparat skal bruges på den omgivende brand. Vandtåge. Tørt 

kemisk pulver. Kuldioxid. Foam. 

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Farer ved udsættelse: Udsender giftig røg ved forbrænding. 

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Anvisninger for brandmandskab: Anvend åndedrætsudstyr af kredsløbstypen. Bær beskyttelsestøj for at forhindre kontakt 

med hud og øjne. Do not enter a confined space without full bunker gear. 

Punkt 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Individuelle forholdsregler: Fjern alle antændelseskilder. 

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Miljobeskyttelsesforanstaltn: Må ikke udledes i afløb eller vandløb. Udslippet afgrænses ved hjælp af jordvolde. 

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Rensning: Absorberes i tør jord eller tørt sand. Overflyttes til en lukbar, mærket beholder til 

bortskaffelse på hensigtsmæssig måde. Se SDS, afsnit 13, vedrørende oplysninger om 

en egnet bortskaffelsesmetode. 

6.4. Henvisning til andre punkter

Henvisning til andre punkter: Se SDS, afsnit 8. Se SDS, afsnit 13. 

Punkt 7: Håndtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Behandling: Sørg for mekanisk udluftning af området. Undgå at der dannes eller spredes tåger i 

luften. Do not eat, drink or smoke when using this product. Good industrial practice in 

housekeeping and personal hygiene should be followed. 

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Opbevaringsbetingelser: Opbevares på et køligt sted med god ventilation. Hold beholderen forsvarligt lukket. Må 

ikke opbevares i nærheden af antændelseskilder. Store between the following 

temperatures: 15°C and 30°C. Keep away from heat. 

7.3. Særlige anvendelser

Særlige anvendelser: Ingen data tilgængelige. 

[forts...]
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Punkt 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1. Kontrolparametre

Grænseværdier for eksponering: Ingen data tilgængelige.

8.1. DNEL/PNEC

DNEL / PNEC Ingen data tilgængelige.

8.2. Eksponeringskontrol

Tekniske forholdsregler: Sørg for mekanisk udluftning af området. 

Åndedrætsværn: Åndedrætsudstyr af kredsløbstypen skal anvendes ved håndtering. Avoid breathing 

vapors which may be produced under some conditions such as heating. Use 

NOISH/MSHA approved respiratory protection equipment when airborn exposure is 

excessive. 

Beskyttelse af hænder: Beskyttelseshandsker. 

Øjenbeskyttelse: Sikkerhedsbriller. Sikkerhedsbriller. 

Hudbeskyttelse: Beskyttelsestøj. Avoid contact with skin. Use chemical resistant protective gloves. 

Punkt 9: Fysisk-kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Tilstand: Flydende 

Farve: Sort 

Fordampningsgrad: Ingen data tilgængelige. 

Opløselighed i vand: Negligible. 

Antændelsespunkter%: nedre: Ingen data tilgængelige. ovre: Ingen data tilgængelige.

Flammepunkt°C: >325 Selvantændelsestemperatur°C Ingen anvendelse.

9.2. Andre oplysninger

Andre oplysninger: Heavier than air, 8.54 pounds per gallon. 

Punkt 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Reaktivitet: Stabil under anbefalet transport eller opbevaring. 

10.2. Kemisk stabilitet

Kemisk stabilitet: Stabilt under normale forhold. 

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Farlige følger: Farlige reaktioner vil ikke ske under normal transport eller opbevaring. Nedbrydning kan 

forekomme ved udsættelse for nedennvænte forhold eller materialer. 

10.4. Forhold, der skal undgås

Betingelser, der skal undgås: Varme. Varme overflader. Flammer. Moisture. 

[forts...]
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10.5. Materialer, der skal undgås

Materialer, der skal undgås: Syrer. Kuldioxid. Organiske materialer. Carbon Monoxide, Aldehydes, may be formed 

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Farlige nedbrydningsprod: Udsender giftig røg ved forbrænding. 

Punkt 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger

Relevante risici for stoffet:

Fare Måde Grundlag

Respiratorisk sensibilisering eller 
hudsensibilisering

INH DRM Farligt: beregnet

Symptomer / eksponeringsmåde

Hudkontakt: Irritation og rødme på kontaktstedet kan forekomme. 

Øjenkontakt: Irritation og rødme kan forekomme. 

Indtagelse: Der kan være ømhed og rødme i mund og hals. 

Indånding: Udsættelse for stoffet kan medføre hoste eller hiven efter vejret. Der kan være 

overbelastning af lungerne, der medfører alvorlig stakåndethed. 

Punkt 12: Miljøoplysninger

12.1. Toksicitet

Ekogiftighed: Ingen data tilgængelige.

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Persistens og nedbrydelighed: Ingen data tilgængelige. 

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Bioakkumulationspotentiale: Ingen data tilgængelige. 

12.4. Mobilitet i jord

Mobilitet: Ingen data tilgængelige. 

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

PBT: Stoffet er ikke identificeret som et PBT/vPvB-stof.

12.6. Andre negative virkninger

Andre negative virkninger: Minimal økotoksicitet. 

Punkt 13: Forhold vedrørende bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Bortskaffelsesformer: Overflyttes til en egnet beholder - sørg for afhentning ved et specialisert 

renovationsselskab. 

[forts...]
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Emballagehåndtering: Do not heat or cut empty containers with electric or gas torch. 

Bemærk: Brugerens opmærksomhed henledes på at der muligvis kan findes regionale eller 

nationale affaldsbestemmelser. 

Punkt 14: Transportoplysninger

Transportklasse: Produktet er ikke klassificeret til transport.

Punkt 15: Oplysninger om regulering

15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

Særlige forordninger: Ingen anvendelse. 

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Kemikaliesikkerhedsvurdering: Leverandøren har ikke udført en kemisk sikkerhedsvurdering af stoffet eller blandingen. 

Punkt 16: Andre oplysninger

Andre oplysninger

Andre oplysninger: Sikkerhedsdatablad i henhold til Forordning 2015/830.

* angiver tekst i sikkerhedsdatabladet, som er ændret siden sidste revidering.

Sætninger i afsnit 2 / 3: H315: Forårsager hudirritation.

H335: Kan forårsage irritation af luftvejene.

Ansvarsfraskrivelse: Ovenstående oplysninger menes at være korrekte, men foregiver ikke at være 

altomfattende og må kun betragtes som vejledende. Selskabet hæfter ikke for skader, 

der opstår på grund af håndtering af eller kontakt med ovennævnte produkt. 

[sidste side]
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