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RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming
1.1. Productidentificatie
Productvorm : Mengsel
Handelsnaam : Detaflex 4000
Productgroep : Mengsel

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

1.2.1. Relevant geïdentificeerd gebruik
Hoofdgebruikscategorie : Professioneel gebruik

1.2.2. Ontraden gebruik
Geen aanvullende informatie beschikbaar

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad
DL CHEMICALS
Roterijstraat 201-203
B-8793 Waregem - Belgium
T + 32 56 62 70 51 - F + 32 56 60 95 68
info@dl-chem.com - www.dl-chem.com

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen
Noodnummer : + 32 70 245 245

Land Organisatie/Bedrijf Adres Noodnummer Opmerking
België Centre Anti-

Poisons/Antigifcentrum
c/o Hôpital Central de la Base -
Reine Astrid

Rue Bruyn 1
1120 Bruxelles/Brussel

+32 70 245 245 Alle dringende vragen
over vergiftigingen: 070
245 245 (gratis, 24/7),
of indien onbereikbaar
tel. 02 264 96 30
(normaal tarief).

Nederland Nationaal Vergiftigingen
Informatie Centrum

Huispostnummer B.00.118
Postbus 85500
3508 GA Utrecht

+31 30 274 88 88 Uitsluitend bestemd om
professionele
hulpverleners te
informeren bij acute
vergiftigingen

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren
2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Ernstig oogletsel/oogirritatie Niet
ingedeeld
Sensibilisatie van de luchtwegen,
Categorie 1

H334

Huidsensibilisatie Niet ingedeeld

Volledige tekst van de H-zinnen: zie hoofdstuk 16

Nadelige fysisch-chemische, gezondheids- en milieueffecten
Geen aanvullende informatie beschikbaar

2.2. Etiketteringselementen

Etikettering conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] Weer te geven extra etiketteringWeer te geven extra indeling(en)

Gevarenpictogrammen (CLP) :

GHS08

Signaalwoord (CLP) : Gevaar
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Gevaarlijke bestanddelen : Reactiemassa van bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacat en methyl
1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacat; 4,4'-methyleendifenyldiisocyanaat

Gevarenaanduidingen (CLP) : H334 - Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of
ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.

Veiligheidsaanbevelingen (CLP) : 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 of een arts
raadplegen.

Onbekende acute toxiciteit : 36% van het mengsel bestaat uit bestanddelen waarvan de acute orale toxiciteit
niet bekend is.
38% van het mengsel bestaat uit bestanddelen waarvan de acute dermale
toxiciteit niet bekend is.

2.3. Andere gevaren
Deze stof/dit mengsel voldoet niet aan de PBT-criteria van de REACH-verordening, annex XIII
Deze stof/dit mengsel voldoet niet aan de zPzB-criteria van de REACH-verordening, annex XIII

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]

Titanium dioxide
stof met nationale blootstellingsgrenswaarde(n) op de
werkvloer (BE)

(CAS-Nr) 13463-67-7
(EG-Nr) 236-675-5
(REACH-nr) 01-2119489379-17

< 10 Niet ingedeeld

reaction mass of ethylbenzene and xylene (EG-Nr) 905-588-0
(REACH-nr) 01-2119488216-32

2,5 – 10 Flam. Liq. 3, H226
Acute Tox. 4 (Dermal), H312
Acute Tox. 4
(Inhalation:vapour), H332
Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H335
STOT RE 2, H373
Asp. Tox. 1, H304

Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, iso-alkanes,
cyclic, <2% aromatic
stof waarvoor binnen de Gemeenschap een blootstellingsgrens
op de werkvloer geldt

(EG-Nr) 926-141-6
(REACH-nr) 01-2119456620-43

1 – 10 Asp. Tox. 1, H304

Diiron trioxide
stof met nationale blootstellingsgrenswaarde(n) op de
werkvloer (BE)

(CAS-Nr) 1309-37-1
(EG-Nr) 215-168-2
(REACH-nr) 01-2119457614-35

< 5 Niet ingedeeld

calcium oxide (CAS-Nr) 1305-78-8
(EG-Nr) 215-138-9
(REACH-nr) 01-2119475325-36

< 2,5 Skin Irrit. 2, H315
Eye Dam. 1, H318
STOT SE 3, H335

chromium oxide
stof waarvoor binnen de Gemeenschap een blootstellingsgrens
op de werkvloer geldt

(CAS-Nr) 1308-38-9
(EG-Nr) 215-160-9
(REACH-nr) 01-2119433951-39

< 2,5 Niet ingedeeld

4,4'-methyleendifenyldiisocyanaat; difenylmethaan-
4,4'-diisocyanaat
(Noot C)(Noot 2)

(CAS-Nr) 101-68-8
(EG-Nr) 202-966-0
(EU Identificatie-Nr) 615-005-00-9
(REACH-nr) 01-2119457014-47

0,1 - <1 Carc. 2, H351
Acute Tox. 4 (Inhalation),
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

Reactiemassa van bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-
piperidyl) sebacat en methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-
piperidyl sebacat

(CAS-Nr) 1065336-91-5
(EG-Nr) 915-687-0
(REACH-nr) 01-2119491304-40

< 0,1 Skin Sens. 1A, H317
Aquatic Acute 1, H400 (M=1)
Aquatic Chronic 1, H410
(M=1)
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Specifieke concentratiegrenzen:
Naam Productidentificatie Specifieke concentratiegrenzen
4,4'-methyleendifenyldiisocyanaat; difenylmethaan-
4,4'-diisocyanaat

(CAS-Nr) 101-68-8
(EG-Nr) 202-966-0
(EU Identificatie-Nr) 615-005-00-9
(REACH-nr) 01-2119457014-47

( 0,1 ≤C < 100) Resp. Sens. 1, H334
( 5 ≤C < 100) STOT SE 3, H335
( 5 ≤C < 100) Skin Irrit. 2, H315
( 5 ≤C < 100) Eye Irrit. 2, H319

Noot 2 : De vermelde isocyanaatconcentratie is het gewichtspercentage van het vrije monomeer, berekend ten opzichte van het
totaalgewicht van het mengsel.
Noot C : Sommige organische stoffen kunnen in de vorm van een specifiek isomeer of als mengsel van verschillende isomeren
op de markt worden gebracht. In dat geval moet de leverancier op het etiket vermelden of de stof een specifiek isomeer of een
mengsel van isomeren is.

Volledige tekst van de H-zinnen: zie rubriek 16

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen
4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen
EHBO na inademing : Breng het slachtoffer in de frisse lucht. Bij twijfel of bij aanhoudende symptomen,

een arts raadplegen.
EHBO na contact met de huid : Na aanraking met de huid onmiddellijk en grondig wassen met water en zeep.

Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
Indien de symptomen aanhouden, een arts waarschuwen.

EHBO na contact met de ogen : Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en
deskundig medisch advies inwinnen. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk.
Blijven spoelen.

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten
Geen aanvullende informatie beschikbaar

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

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen
5.1. Blusmiddelen
Geschikte blusmiddelen : Schuim. Koolstofdioxide. bluspoeder.

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

: Koolstofdioxide. Koolstofmonoxide. Isocyanaten. Waterstofcyanide. Stikstofoxides.

5.3. Advies voor brandweerlieden
Bescherming tijdens brandbestrijding : Draag een onafhankelijk ademhalingsapparaat en beschermende kleding  (zie

rubriek 8).

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel
6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures
Algemene maatregelen : Evacueren. Zorg voor een geschikte ventilatie, met name in gesloten ruimten.

6.1.1. Voor andere personen dan de hulpdiensten
Geen aanvullende informatie beschikbaar

6.1.2. Voor de hulpdiensten
Geen aanvullende informatie beschikbaar

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen
Voorkom dat het in de riolering of het oppervlaktewater terechtkomt.

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal
Reinigingsmethodes : Mechanisch verzamelen (door bijeen te vegen of op te scheppen) en in een

geschikte container doen voor verwijdering. Bewaren in geschikte en gesloten
containers voor afvalverwijdering. Dit product en de verpakking ervan moeten op
een veilige manier verwijderd worden in overeenstemming met de lokale
wetgeving.

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken
Zie voor nadere informatie paragraaf 8: "Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming".
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RUBRIEK 7: Hantering en opslag
7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel
Extra gevaren bij verwerking : Damp/spuitnevel niet inademen.
Voorzorgsmaatregelen voor het veilig
hanteren van de stof of het mengsel

: Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen. Draag geschikte
beschermende kleding.

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten
Geen aanvullende informatie beschikbaar

7.3. Specifiek eindgebruik
Geen aanvullende informatie beschikbaar

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming
8.1. Controleparameters

Detaflex 4000
België Lokale naam 4,4’-Diisocyanate de diphénylméthane (MDI) #

Difenylmethaan-4,4’-di-isocyanaat (MDI)
België Grenswaarde (mg/m³) 0,052 mg/m³
België Grenswaarde (ppm) 0,005 ppm
België Referentie voorschriften Koninklijk besluit/Arrêté royal 21/01/2020

calcium oxide (1305-78-8)
EU Lokale naam Calcium oxide
EU IOELV TWA (mg/m³) 4 mg/m³
EU IOELV STEL (mg/m³) 1 mg/m³
EU Referentie voorschriften COMMISSION DIRECTIVE (EU) 2017/164
België Lokale naam Calcium (oxyde de) (fraction alvéolaire) #

Calciumoxide (inadembare fractie)
België Grenswaarde (mg/m³) 2 mg/m³
België Kortetijdswaarde (mg/m³) 4 mg/m³
België Referentie voorschriften Koninklijk besluit/Arrêté royal 21/01/2020

Titanium dioxide (13463-67-7)
België Lokale naam Titane (dioxyde de) # Titaandioxide
België Grenswaarde (mg/m³) 10 mg/m³
België Referentie voorschriften Koninklijk besluit/Arrêté royal 21/01/2020

Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, iso-alkanes, cyclic, <2% aromatic
EU IOELV STEL (mg/m³) 1200 mg/m³

4,4'-methyleendifenyldiisocyanaat; difenylmethaan-4,4'-diisocyanaat (101-68-8)
EU IOELV TWA (mg/m³) 0,052 mg/m³
EU IOELV TWA (ppm) 0,005 ppm
België Lokale naam 4,4’-Diisocyanate de diphénylméthane (MDI) #

Difenylmethaan-4,4’-di-isocyanaat (MDI)
België Grenswaarde (mg/m³) 8h 0,052 mg/m³
België Grenswaarde (ppm) 8h 0,005 ppm
België Referentie voorschriften Koninklijk besluit/Arrêté royal 21/01/2020

chromium oxide (1308-38-9)
EU IOELV TWA (mg/m³) 2 mg/m³

Diiron trioxide (1309-37-1)
België Grenswaarde (mg/m³) 5 mg/m³

1.

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Passende technische maatregelen:

Zorg voor een goede ventilatie van de werkplek. Plaatselijke afzuiging of ademhalingsbescherming.

Bescherming van de handen:

Gelieve de door de fabrikant verstrekte voorschriften in acht te nemen betreffende de doorlatendheid en de doordringingstijd van
de stof
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Type Materiaal permeatie Dikte (mm) Penetratie Norm

Wegwerphandscho
enen

Polyvinylalcohol
(PVA)

EN ISO 374

Bescherming van de ogen:

Type Gebruik Kenmerken Norm

Veiligheidsbril met zijbescherming EN 166

Huid en lichaam bescherming:

Beschermende kleding

Bescherming van de ademhalingswegen:

Bij ontoereikende ventilatie een geschikt ademhalingsapparaat gebruiken

Toestel Type filter Voorwaarde Norm

Gasfilters Type A - Organische
bestanddelen met een hoog
kookpunt (> 65°C), Type P1,
Type P2, Type P3

Indien concentratie in de
lucht > blootstellingslimiet

EN 140, EN 136

Beperking van de blootstelling van de consument:

Contact met de huid en de ogen vermijden.

Overige informatie:

De handen en andere blootgestelde delen wassen met zachte zeep en water, alvorens te eten, drinken, roken of het werk te
verlaten.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen
9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen
Fysische toestand : Vast
Voorkomen : Pasta.
Kleur : Conform de productiespecificatie.
Geur : Licht.
Geurdrempelwaarde : Geen gegevens beschikbaar
pH : Geen gegevens beschikbaar
Relatieve verdampingssnelheid
(butylacetaat=1)

: Geen gegevens beschikbaar

Smeltpunt : niet vastgesteld
Vriespunt : Geen gegevens beschikbaar
Kookpunt : 137 °C
Vlampunt : ≥ 70 °C ISO 3679
Zelfontbrandingstemperatuur : ≥ 200 °C
Ontledingstemperatuur : Geen gegevens beschikbaar
Ontvlambaarheid (vast,gas) : Geen gegevens beschikbaar
Dampspanning : Geen gegevens beschikbaar
Relatieve dampdichtheid bij 20 °C : Geen gegevens beschikbaar
Relatieve dichtheid : 1,16 bij 20°C
Oplosbaarheid : Onoplosbaar.

Water: Onoplosbaar
Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (Log
Pow)

: Geen gegevens beschikbaar

Viscositeit, kinematisch : Geen gegevens beschikbaar
Viscositeit, dynamisch : Geen gegevens beschikbaar



Detaflex 4000
Veiligheidsinformatieblad
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 2015/830

05/10/2020 NL (Nederlands) 6/11

Ontploffingseigenschappen : Geen gegevens beschikbaar
Oxiderende eigenschappen : Geen gegevens beschikbaar
Explosiegrenzen : 0,6 – 8 vol %

9.2. Overige informatie
Geen aanvullende informatie beschikbaar

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit
10.1. Reactiviteit
Geen aanvullende informatie beschikbaar

10.2. Chemische stabiliteit
Stabiel.

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties
Geen polymerisatie.

10.4. Te vermijden omstandigheden
Onder normale gebruiksomstandigheden geen.

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen
alcoholen. Amines. Sterke zuren. alkalimetalen. Water. Aardalkalimetalen.

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten
Geen aanvullende informatie beschikbaar

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie
11.1. Informatie over toxicologische effecten
Acute toxiciteit (oraal) : Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is

niet voldaan)
Acute toxiciteit (dermaal) : Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is

niet voldaan)
Acute toxiciteit (inhalatie) : Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is

niet voldaan)

Titanium dioxide (13463-67-7)
LD50 oraal rat > 5000 mg/kg (OECD 425 methode)
LD50 dermaal rat > 10000 mg/kg
LD50 dermaal konijn > 10000 mg/kg
LC50 inhalatie rat (mg/l) > 6,82 mg/l
LC50 inhalatie rat (Stof/Mist - mg/l/4u) > 6,82 mg/l/4u

Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, iso-alkanes, cyclic, <2% aromatic
LD50 oraal rat > 5000 mg/kg (OECD 401 methode)
LD50 dermaal konijn > 5000 mg/kg (OECD 402 methode)
LC50 inhalatie rat (mg/l) > 5000 mg/m³ (OECD 403 methode)

Reactiemassa van bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacat en methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl
sebacat (1065336-91-5)
LD50 oraal rat 3230 mg/kg

4,4'-methyleendifenyldiisocyanaat; difenylmethaan-4,4'-diisocyanaat (101-68-8)
LD50 oraal rat > 10000 mg/kg
LD50 dermaal konijn > 9400 mg/kg
LC50 inhalatie rat (mg/l) 0,49 mg/l/4u

reaction mass of ethylbenzene and xylene
LD50 oraal rat 3523 – 4000 mg/kg
LD50 dermaal konijn 12126 mg/kg
LC50 inhalatie rat (mg/l) 6,35 mg/l/4u

chromium oxide (1308-38-9)
LD50 oraal rat > 5000 mg/kg (OECD 401 methode)
LC50 inhalatie rat (Stof/Mist - mg/l/4u) > 5,41 mg/l/4u (OECD 403 methode)

Huidcorrosie/-irritatie : Niet ingedeeld
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Aanvullende informatie : Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan
Ernstig oogletsel/oogirritatie : Niet-irriterend bij aanbrenging in de ogen van konijnen (Gebaseerd op beschikbare

gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan)
Aanvullende informatie : (OECD 405 methode)
Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid : Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden

veroorzaken. Niet ingedeeld.
Mutageniteit in geslachtscellen : Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is

niet voldaan)
Kankerverwekkendheid : Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is

niet voldaan)

Giftigheid voor de voortplanting : Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is
niet voldaan)

STOT bij eenmalige blootstelling : Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is
niet voldaan)

STOT bij herhaalde blootstelling : Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is
niet voldaan)

chromium oxide (1308-38-9)
LOAEL (oraal, rat, 90 dagen) 2000 mg/kg lichaamsgewicht/dag (OECD 408 methode)

Gevaar bij inademing : Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is
niet voldaan)

RUBRIEK 12: Ecologische informatie
12.1. Toxiciteit
Ecologie - water : Geen informatie beschikbaar.
Gevaar voor het aquatisch milieu, (acuut)
op korte termijn

: Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is
niet voldaan)

Gevaar voor het aquatisch milieu,
(chronisch) op lange termijn

: Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is
niet voldaan)

Titanium dioxide (13463-67-7)
LC50 vissen 1 > 1000 mg/l pimephales promelas
LC50 vissen 2 > 10000 mg/l
EC50 Daphnia 1 > 100 mg/l (OECD 202 methode)
EC50 andere waterorganismen 1 > 1000 mg/l
EC50 andere waterorganismen 2 61 mg/l
EC50 72h algae (2) > 100 mg/l pseudokirchneriella subcapitata
NOEC (chronisch) rat
NOEC chronisch  algen 5600 mg/l

Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, iso-alkanes, cyclic, <2% aromatic
EC50 Daphnia 1 > 1000 mg/l (OECD 202 methode)

4,4'-methyleendifenyldiisocyanaat; difenylmethaan-4,4'-diisocyanaat (101-68-8)
LC50 vissen 1 ≥ 1000 mg/l
EC50 Daphnia 1 ≥ 1000 mg/l
NOEC (chronisch) ≥ 10 mg/l Daphnia magna (grote watervlo)

reaction mass of ethylbenzene and xylene
NOEC chronisch vis 1,3 mg/l
NOEC chronisch schaaldieren 0,96 mg/l
NOEC chronisch  algen 0,44 mg/l

chromium oxide (1308-38-9)
LC50 vissen 1 > 10000 mg/l (OECD 210 methode)
NOEC chronisch vis 1000 mg/l (OECD 210 methode)

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid
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Titanium dioxide (13463-67-7)
Persistentie en afbreekbaarheid Niet gemakkelijk biologisch afbreekbaar.

Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, iso-alkanes, cyclic, <2% aromatic
Biodegradatie 69 % (OECD 301F methode)

Reactiemassa van bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacat en methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl
sebacat (1065336-91-5)
Biodegradatie (OECD 301F methode)

4,4'-methyleendifenyldiisocyanaat; difenylmethaan-4,4'-diisocyanaat (101-68-8)
Persistentie en afbreekbaarheid Niet licht biologisch afbreekbaar (volgens OECD-criteria).
Biodegradatie 28d 0 %

reaction mass of ethylbenzene and xylene
Persistentie en afbreekbaarheid Gemakkelijk biologisch afbreekbaar.

12.3. Bioaccumulatie

Reactiemassa van bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacat en methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl
sebacat (1065336-91-5)
Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water
(Log Pow)

2,37 – 2,77 (OECD 107 methode)

4,4'-methyleendifenyldiisocyanaat; difenylmethaan-4,4'-diisocyanaat (101-68-8)
Bioconcentratiefactor (BCF REACH) 200
Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water
(Log Pow)

4,51

Bioaccumulatie sterk bioaccumuleerbaar.

reaction mass of ethylbenzene and xylene
Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water
(Log Kow)

3,16 bij 20°C

Bioaccumulatie Bioaccumulatie is niet erg waarschijnlijk.

12.4. Mobiliteit in de bodem

reaction mass of ethylbenzene and xylene
Oppervlaktespanning 28,7 mN/m bij 25°C
Ecologie - bodem Drijft op water.

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Detaflex 4000
Deze stof/dit mengsel voldoet niet aan de PBT-criteria van de REACH-verordening, annex XIII
Deze stof/dit mengsel voldoet niet aan de zPzB-criteria van de REACH-verordening, annex XIII

12.6. Andere schadelijke effecten
Aanvullende informatie : Niet in het riool of in waterlopen terecht laten komen

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering
13.1. Afvalverwerkingsmethoden
Afvalverwerkingsmethoden : Deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren.
Aanbevelingen voor
afvalwaterverwijdering

: Afvalverwijdering conform de wettelijke bepalingen.

Aanbevelingen voor afvoer van
producten/verpakkingen

: Laten verwijderen door een erkend afvalverwerkingsbedrijf. Aflevering bij een
erkend afvalverwerkingsbedrijf.

EURAL-code : 08 04 09* - afval van lijm en kit dat organische oplosmiddelen of andere
gevaarlijke stoffen bevat

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

ADR IMDG IATA ADN RID
14.1. VN-nummer
Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing
14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN
Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing
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ADR IMDG IATA ADN RID
14.3. Transportgevarenklasse(n)
Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing
14.4. Verpakkingsgroep
Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing
14.5. Milieugevaren
Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing

Geen aanvullende informatie beschikbaar

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

- Wegtransport
Niet van toepassing

- Transport op open zee
Niet van toepassing

- Luchttransport
Niet van toepassing

- Transport op binnenlandse wateren
Niet van toepassing

- Spoorwegvervoer
Niet van toepassing

14.7. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij Marpol en de IBC-code
Niet van toepassing

RUBRIEK 15: Regelgeving
15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

15.1.1. EU-voorschriften

De volgende beperkingen zijn van toepassing overeenkomstig annex XVII van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH):
3(a) Stoffen of mengsels die voldoen aan de criteria voor een van de hierna
vermelde gevarenklassen of -categorieën overeenkomstig bijlage I van EG-
Verordening 1272/2008: Gevarenklassen 2.1 tot en met 2.4, 2.6 en 2.7, 2.8
typen A en B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorieën 1 en 2, 2.14 categorieën 1 en 2,
en 2.15 typen A tot en met F

reaction mass of ethylbenzene and xylene

3(b) Stoffen of mengsels die voldoen aan de criteria voor een van de hierna
vermelde gevarenklassen of -categorieën overeenkomstig bijlage I van EG-
Verordening 1272/2008: Gevarenklassen 3.1 tot en met 3.6, 3.7 schadelijke
effecten op de seksuele functie en de vruchtbaarheid of de ontwikkeling, 3.8
andere effecten dan een narcotische werking, 3.9 en 3.10

Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, iso-
alkanes, cyclic, <2% aromatic ;
Reactiemassa van bis(1,2,2,6,6-
pentamethyl-4-piperidyl) sebacat en
methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl
sebacat ; reaction mass of ethylbenzene
and xylene

3(c) Stoffen of mengsels die voldoen aan de criteria voor een van de hierna
vermelde gevarenklassen of -categorieën overeenkomstig bijlage I van EG-
Verordening 1272/2008: Gevarenklasse 4.1

Reactiemassa van bis(1,2,2,6,6-
pentamethyl-4-piperidyl) sebacat en
methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl
sebacat

40. Stoffen die zijn ingedeeld als ontvlambare gassen van categorie 1 of 2,
ontvlambare vloeistoffen van categorie 1, 2 of 3, ontvlambare vaste stoffen van
categorie 1 of 2, stoffen en mengsels die in contact met water ontvlambare
gassen ontwikkelen van categorie 1, 2 of 3, pyrofore vloeistoffen van categorie 1
of pyrofore vaste stoffen van categorie 1, ongeacht of zij in deel 3 van bijlage VI
bij Verordening (EG) nr. 1272/2008 zijn opgenomen.

reaction mass of ethylbenzene and xylene

56. Methyleendifenyldiisocyanaat (MDI) 4,4'-methyleendifenyldiisocyanaat;
difenylmethaan-4,4'-diisocyanaat

56(a) Methyleendifenyldiisocyanaat (MDI) isomeren: 4,4’-
methyleendifenyldiisocyanaat

4,4'-methyleendifenyldiisocyanaat;
difenylmethaan-4,4'-diisocyanaat

Bevat geen stoffen van de kandidaatslijst van REACH

Bevat geen enkele stof die in Bijlage XIV van REACH staat vermeld

15.1.2. Nationale voorschriften
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Nederland
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : Geen van de bestanddelen zijn aanwezig
SZW-lijst van mutagene stoffen : Geen van de bestanddelen zijn aanwezig
NIET-limitatieve lijst van voor de
voortplanting giftige stoffen –
Borstvoeding

: Geen van de bestanddelen zijn aanwezig

NIET-limitatieve lijst van voor de
voortplanting giftige stoffen –
Vruchtbaarheid

: Geen van de bestanddelen zijn aanwezig

NIET-limitatieve lijst van voor de
voortplanting giftige stoffen –
Ontwikkeling

: Geen van de bestanddelen zijn aanwezig

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling
Een chemische veiligheidsbeoordeling is uitgevoerd
Voor de volgende stoffen van dit mengsel heeft een beoordeling van de chemische veiligheid plaatsgevonden
4,4'-methyleendifenyldiisocyanaat; difenylmethaan-4,4'-diisocyanaat

RUBRIEK 16: Overige informatie

Integrale tekst van de zinnen H en EUH:
Acute Tox. 4 (Dermal) Acute dermale toxiciteit, Categorie 4
Acute Tox. 4 (Inhalation) Acute toxiciteit bij inademing, Categorie 4
Acute Tox. 4
(Inhalation:vapour)

Acute toxiciteit (inhalatie:damp) Categorie 4

Aquatic Acute 1 Acuut gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 1
Aquatic Chronic 1 Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 1
Asp. Tox. 1 Aspiratiegevaar, Categorie 1
Carc. 2 Kankerverwekkendheid, Categorie 2
Eye Dam. 1 Ernstig oogletsel/oogirritatie, Categorie 1
Eye Dam./Irrit. Not classified Ernstig oogletsel/oogirritatie Niet ingedeeld
Eye Irrit. 2 Ernstig oogletsel/oogirritatie, Categorie 2
Flam. Liq. 3 Ontvlambare vloeistoffen, Categorie 3
Resp. Sens. 1 Sensibilisatie van de luchtwegen, Categorie 1
Skin Irrit. 2 Huidcorrosie/-irritatie, Categorie 2
Skin Sens. 1 Huidsensibilisatie, Categorie 1
Skin Sens. 1A Huidsensibilisatie, Categorie 1A
Skin Sens. Not classified Huidsensibilisatie Niet ingedeeld
STOT RE 2 Specifieke doelorgaantoxiciteit bij herhaalde blootstelling, Categorie 2
STOT SE 3 Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling, Categorie 3, irritatie van de

luchtwegen
H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H312 Schadelijk bij contact met de huid.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
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.
H373 Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.
H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen.
H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
EUH204 Bevat isocyanaten. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Indeling en procedure die is gebruikt voor het vaststellen van de indeling van de mengsels overeenkomstig Verordening (EG)
1272/2008 [CLP]:
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Eye Dam./Irrit. Not classified Beoordeling door deskundigen
Resp. Sens. 1 H334 Berekeningsmethode
Skin Sens. Not classified Beoordeling door deskundigen

MSDS Reach Annex II DL-Chem

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.


