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RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming
1.1. Productidentificatie
Productvorm : Mengsel
Handelsnaam : Primer PU Turbo

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]
Acute toxiciteit (inhalatie:stof,nevel)
Categorie 4

H332

Huidcorrosie/-irritatie, Categorie 2 H315
Ernstig oogletsel/oogirritatie,
Categorie 2

H319

Sensibilisatie van de luchtwegen,
Categorie 1

H334

Huidsensibilisatie, Categorie 1 H317
Kankerverwekkendheid, Categorie 2 H351
Specifieke doelorgaantoxiciteit bij
eenmalige blootstelling, Categorie 3,
irritatie van de luchtwegen

H335

Specifieke doelorgaantoxiciteit bij
herhaalde blootstelling, Categorie 2

H373

Volledige tekst van de H-zinnen: zie hoofdstuk 16

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

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

Gevarenpictogrammen (CLP) :

GHS07 GHS08

Signaalwoord (CLP) : Gevaar
Gevaarlijke bestanddelen : 1,1-methylenebis(isocyanatebenzene) polymer; 4,4'-methyleendifenyldiisocyanaat;

4,4'-methylenediphenyl diisocyanate, isomers and homologues; Reaction mass of
4,4'-methylenediphenyl diisocyanate and o-(p-isocyanatobenzyl)phenyl isocyanate
/ methylene diphenyl diisocyanate

Gevarenaanduidingen (CLP) : 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.
H373 - Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde
blootstelling.

Veiligheidsaanbevelingen (CLP) : P501 - Inhoud en verpakking afvoeren naar een verzamelpunt voor gevaarlijk of
speciaal afval, overeenkomstig de lokale, regionale, nationale en/of internationale
regelgeving.
P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
P260 - Stof, Rook, Gas, Nevel, Damp, Spuitnevel niet inademen.
P280 - Draag beschermende handschoenen, beschermende kleding,
oogbescherming, gelaatsbescherming.

EUH zinnen : EUH204 - Bevat isocyanaten. Kan een allergische reactie veroorzaken.

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]

1,1-methylenebis(isocyanatebenzene) polymer (CAS-Nr) 39420-98-9 10 – 50 Acute Tox. 4 (Inhalation),
H332
Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319
Resp. Sens. 1, H334
Skin Sens. 1, H317
Carc. 2, H351
STOT SE 3, H335
STOT RE 2, H373

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

10 – 50 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
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4,4'-methylenediphenyl diisocyanate, isomers and
homologues

(CAS-Nr) 9016-87-9
(EG-Nr) 618-498-9

10 – 50 Acute Tox. 4
(Inhalation:vapour), H332
Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319
Resp. Sens. 1, H334
Skin Sens. 1, H317
Carc. 2, H351
STOT SE 3, H335
STOT RE 2, H373

Reaction mass of 4,4'-methylenediphenyl diisocyanate
and o-(p-isocyanatobenzyl)phenyl isocyanate /
methylene diphenyl diisocyanate

(EG-Nr) 905-806-4
(REACH-nr) 01-2119457015-45

10 – 50 Acute Tox. 4
(Inhalation:dust,mist), H332
Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319
Resp. Sens. 1, H334
Skin Sens. 1, H317
Carc. 2, H351
STOT SE 3, H335
STOT RE 2, H373

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 een ademhalingsstilstand, kunstmatige

beademing toepassen. Onmiddellijk een arts raadplegen.
EHBO na contact met de huid : Na contact met de huid alle verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken en de

huid onmiddellijk wassen met veel water. Verontreinigde kleding wassen alvorens
deze opnieuw te gebruiken. Onmiddellijk een arts raadplegen.

EHBO na contact met de ogen : Contactlenzen verwijderen. Spoel onmiddellijk de ogen grondig met water
gedurende minstens 15 minuten. Indien nodig een oogarts raadplegen.

EHBO na opname door de mond : Onmiddellijk een arts raadplegen. GEEN braken opwekken.

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

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling
Er is geen informatie beschikbaar.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen
5.1. Blusmiddelen
Geschikte blusmiddelen : Alle blusmiddelen zijn toegestaan. Poeder. Schuim. Waternevel. Koolstofdioxide.
Ongeschikte blusmiddelen : Geen.

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt
Brandgevaar : In geval van brand en/of explosie inademen van rook vermijden.

5.3. Advies voor brandweerlieden
Voorzorgsmaatregelen tegen brand : Blootgestelde vaten afkoelen door waterverstuiving of met een waternevel.
Blusinstructies : Laat bluswater niet wegstromen in het riool of waterlopen. Gooi brandresten en

verontreinigd bluswater weg in overeenstemming met officiële voorschriften.
Bescherming tijdens brandbestrijding : Draag een onafhankelijk ademhalingsapparaat en beschermende kleding  (zie

rubriek 8). Vuur/vlambestendige/brandwerende kleding dragen. EN 469.
Handschoenen. EN 659. Onafhankelijk werkend ademhalingsapparaat. EN 137.
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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 : Draag geschikte beschermende kleding. Betreffende het gebruik van persoonlijke

beschermingsuitrusting: zie rubriek 8.

6.1.2. Voor de hulpdiensten
Beschermingsmiddelen : Draag geschikte beschermende kleding. Zie voor nadere informatie paragraaf 8:

"Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming".

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen
Niet in het grondwater, oppervlaktewater of de riolering laten lopen.

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal
Voor insluiting : Het gemorste produkt collecteren en plaatsen in een geschikte bak of vat.

Raadpleeg Rubriek 10 over Niet-compatibele materialen. Morsvloeistof opnemen
met een inert absorptiemiddel.

Reinigingsmethodes : Voor de afvalverwerking van verontreinigde materialen, zie paragraaf 13:
"Instructies voor verwijdering".

Overige informatie : Zorg voor een adequate ventilatie.

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 : Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere

ontstekingsbronnen. Niet roken. Voorkom lozing in het milieu.
Voorzorgsmaatregelen voor het veilig
hanteren van de stof of het mengsel

: Verwijderd houden van ontstekingsbronnen (inclusief elektrostatische ladingen).
Zorg voor  voldoende ventilatie om stof- en/of dampconcentraties tot een minimum
te beperken.

Hygiënische maatregelen : Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Verontreinigde
werkkleding mag de werkruimte niet verlaten.

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten
Opslagvoorwaarden : Product uitsluitend opslaan in oorspronkelijke verpakking. Op een koele en zeer

goed geventileerde plaats opslaan. Verwijderd houden van warmte, hete
oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
Raadpleeg Rubriek 10 over Niet-compatibele materialen.

7.3. Specifiek eindgebruik
Geen aanvullende informatie beschikbaar.

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

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

1.

4,4'-methyleendifenyldiisocyanaat; difenylmethaan-4,4'-diisocyanaat (101-68-8)
DNEL/DMEL (Werknemers)
Acuut - systemische effecten, dermaal 50 mg/kg lichaamsgewicht/dag
Acuut - systemische effecten, inhalatie 0,1 mg/m³
Acuut - lokale effecten, dermaal 28,7 mg/cm²
Acuut - lokale effecten, inhalatie 0,1 mg/m³
Langdurig - systemische effecten,
inhalatie

0,05 mg/m³
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4,4'-methyleendifenyldiisocyanaat; difenylmethaan-4,4'-diisocyanaat (101-68-8)
Langdurig - lokale effecten, inhalatie 0,05 mg/m³
DNEL/DMEL (Algemene bevolking)
Acuut - systemische effecten, dermaal 25 mg/kg lichaamsgewicht
Acuut - systemische effecten, inhalatie 0,05 mg/m³
Acuut - systemische effecten, oraal 20 mg/kg lichaamsgewicht
Acuut - lokale effecten, dermaal 17,2 mg/cm²
Acuut - lokale effecten, inhalatie 0,05 mg/m³
Langdurig - systemische effecten,
inhalatie

0,025 mg/m³

Langdurig - lokale effecten, inhalatie 0,025 mg/m³
PNEC (Water)
PNEC aqua (zacht water) 1 mg/l
PNEC aqua (zeewater) 0,1 mg/l
PNEC (Bodem)
PNEC bodem > 1 mg/kg droog gewicht
PNEC (STP)
PNEC waterzuiveringsinstallatie > 1 mg/l

Reaction mass of 4,4'-methylenediphenyl diisocyanate and o-(p-isocyanatobenzyl)phenyl isocyanate / methylene
diphenyl diisocyanate
DNEL/DMEL (Werknemers)
Acuut - systemische effecten, inhalatie 0,1 mg/m³
Langdurig - lokale effecten, inhalatie 0,05 mg/m³
PNEC (Water)
PNEC aqua (zacht water) 1 mg/l
PNEC aqua (zeewater) 0,1 mg/l
PNEC aqua (intermitterend, zoetwater) 10 mg/l
PNEC (Bodem)
PNEC bodem 1 mg/kg droog gewicht
PNEC (STP)
PNEC waterzuiveringsinstallatie 1 mg/l

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Passende technische maatregelen:

Een geschikte plaatselijke luchtafvoer en algemene ventilatie dienen aanwezig te zijn om te voldoen aan de
blootstellingsnormen. Nooddouches.

Bescherming van de handen:

De gebruikte handschoenen moet voldoen aan de specificaties van Richtlijn 89/686/EEG en de corresponderende norm EN 374.
EG-certificaat. De doorbraaktijd van het handschoenmateriaal dient in overleg met de fabrikant vastgesteld te worden

Bescherming van de ogen:

hermetisch gesloten veiligheidsbril. DIN EN 166. Veiligheidsdouche voor de ogen met zuiver water voor noodgevallen

Huid en lichaam bescherming:

Beschermende kleding met lange mouwen. veiligheidsschoenen. EN ISO 20344. De handen en andere blootgestelde delen
wassen met zeep en water alvorens het werk te verlaten

Bescherming van de ademhalingswegen:

Bij ontoereikende ventilatie een geschikte adembescherming dragen. Bij hoge damp-/gasconcentratie: gasmasker met filtertype
A. Indien de beroepsmatige blootstellingslimiet overschreden wordt, dienen werknemers een geschikte - en goedgekeurde
masker te dragen. Draag in geval van twijfel een halfgelaatsmasker volgens EN 529

Beperking en controle van de blootstelling van het milieu:

Controleer of de emissies voldoen aan alle geldende controlevoorschriften met betrekking tot luchtverontreiniging.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen
9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen
Fysische toestand : Vloeibaar
Voorkomen : Vloeibaar.
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Kleur : bruin.
Geur : Geurloos.
Geurdrempelwaarde : Geen gegevens beschikbaar
pH : Geen gegevens beschikbaar
Relatieve verdampingssnelheid
(butylacetaat=1)

: Geen gegevens beschikbaar

Smeltpunt : Geen gegevens beschikbaar
Vriespunt : Geen gegevens beschikbaar
Kookpunt : > 100 °C
Vlampunt : 210 °C
Zelfontbrandingstemperatuur : > 400 °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
Oplosbaarheid : Geen gegevens beschikbaar
Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (Log
Pow)

: Geen gegevens beschikbaar

Viscositeit, kinematisch : Geen gegevens beschikbaar
Viscositeit, dynamisch : 230 mPa·s
Ontploffingseigenschappen : Geen gegevens beschikbaar
Oxiderende eigenschappen : Geen gegevens beschikbaar
Explosiegrenzen : Geen gegevens beschikbaar

9.2. Overige informatie
Geen aanvullende informatie beschikbaar

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit
10.1. Reactiviteit
Reageert met water. Exothermische reactie door aanraking met: Amines. alcoholen. met: drukverhoging en kans op barsten van
de houder.

10.2. Chemische stabiliteit
Geen aanvullende informatie beschikbaar.

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties
Amines. Ammoniak. Sterke zuren. Sterke basen. Zuren. water. Alcohol.

10.4. Te vermijden omstandigheden
Vochtigheid. Niet bewaren bij of onder de 15°C, om het hanteren te vergemakkelijken.

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen
Geen aanvullende informatie beschikbaar.

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten
Stikstofoxides. Koolstofoxiden (CO, CO2). Waterstofcyanide.

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) : Schadelijk bij inademing.

Primer PU Turbo
LC50 inhalatie rat (Stof/Mist - mg/l/4u) 3,13 mg/l/4u
LC50 inhalatie rat (Dampen - mg/l/4u) Acute Tox 4
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1,1-methylenebis(isocyanatebenzene) polymer (39420-98-9)
LD50 oraal rat > 10000 mg/kg
LD50 dermaal konijn > 9400 mg/kg
LC50 inhalatie rat (mg/l) 0,49 mg/l/4u

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

4,4'-methylenediphenyl diisocyanate, isomers and homologues (9016-87-9)
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 4,4'-methylenediphenyl diisocyanate and o-(p-isocyanatobenzyl)phenyl isocyanate / methylene
diphenyl diisocyanate
LD50 oraal rat > 2000 mg/kg
LD50 dermaal konijn > 9400 mg/kg
LC50 inhalatie rat (mg/l) 0,49 mg/l

Huidcorrosie/-irritatie : Irriterend voor de huid
Ernstig oogletsel/oogirritatie : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid : sensibilisatie van de luchtwegen/de huid
Mutageniteit in geslachtscellen : Geen mutageen effect (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de

indelingscriteria is niet voldaan)
Kankerverwekkendheid : Mogelijk kankerverwekkend voor de mens

Giftigheid voor de voortplanting : Geen indicatie op reproductietoxiciteit voor de mens. (Gebaseerd op beschikbare
gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan)

STOT bij eenmalige blootstelling : Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

STOT bij herhaalde blootstelling : Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling

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

Potentiële schadelijke effecten op de
menselijke gezondheid en mogelijke
symptomen

: Schadelijk bij inslikken. Schadelijk bij inademing. Irritatie van de luchtwegen en
andere slijmvliezen. De symptomen zijn onder andere hoofdpijn, duizeligheid,
vermoeidheid, spierzwakte en in extreme gevallen bewusteloosheid. Kan schadelijk
zijn in geval van contact met de huid. Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Veroorzaakt huidirritatie.

RUBRIEK 12: Ecologische informatie
12.1. Toxiciteit
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)

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)

4,4'-methylenediphenyl diisocyanate, isomers and homologues (9016-87-9)
LC50 vissen 1 > 1000 mg/l (OECD 203 methode)
EC50 Daphnia 1 > 1000 mg/l (OECD 202 methode)
EC50 andere waterorganismen 2 ≥ 100 mg/l bacteriën
EC50 72h algae 1 > 1640 mg/l (OECD 201 methode)
ErC50 (algen) 72h 1640 mg/l (OECD 201 methode)
NOEC (chronisch) ≥ 10000 mg/l Daphnia magna (grote watervlo)
NOEC chronisch schaaldieren ≥ 10 mg/l (OECD 211 methode)



Primer PU Turbo
Veiligheidsinformatieblad
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 2015/830

24/08/2020 NL (Nederlands) 8/10

Reaction mass of 4,4'-methylenediphenyl diisocyanate and o-(p-isocyanatobenzyl)phenyl isocyanate / methylene
diphenyl diisocyanate
LC50 vissen 1 > 1000 mg/l
EC50 Daphnia 1 > 1000 mg/l
EC50 72h algae 1 1640 mg/l
NOEC chronisch schaaldieren > 10 mg/l
NOEC chronisch  algen > 1640 mg/l

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

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

4,4'-methylenediphenyl diisocyanate, isomers and homologues (9016-87-9)
Persistentie en afbreekbaarheid Niet licht biologisch afbreekbaar (volgens OECD-criteria).
Biodegradatie 28d 0 %

12.3. Bioaccumulatie

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.

4,4'-methylenediphenyl diisocyanate, isomers and homologues (9016-87-9)
BCF vissen 1 200
Bioaccumulatie sterk bioaccumuleerbaar.

Reaction mass of 4,4'-methylenediphenyl diisocyanate and o-(p-isocyanatobenzyl)phenyl isocyanate / methylene
diphenyl diisocyanate
Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water
(Log Pow)

4,51 bij 22°C

12.4. Mobiliteit in de bodem
Geen aanvullende informatie beschikbaar

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Primer PU Turbo
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
Resultaat van het onderzoek naar PBT-
eigenschappen

Op grond van de beschikbare gegevens, bevat het product geen PBT- of zPzB-
stoffen met een percentage hoger dan 0,1%.

12.6. Andere schadelijke effecten
Geen aanvullende informatie beschikbaar

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering
13.1. Afvalverwerkingsmethoden
Afvalverwerkingsmethoden : Deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren.
Aanbevelingen voor afvoer van
producten/verpakkingen

: Afvalverwijdering conform de wettelijke bepalingen.

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

Geen aanvullende informatie beschikbaar

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

- Wegtransport
Niet gereglementeerd

- Transport op open zee
Niet gereglementeerd

- Luchttransport
Niet gereglementeerd

- Transport op binnenlandse wateren
Niet gereglementeerd

- Spoorwegvervoer
Niet gereglementeerd

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(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

Primer PU Turbo ; 4,4'-methylenediphenyl
diisocyanate, isomers and homologues ;
Reaction mass of 4,4'-methylenediphenyl
diisocyanate and o-(p-
isocyanatobenzyl)phenyl isocyanate /
methylene diphenyl diisocyanate

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

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

Acute toxiciteit (inhalatie:stof,nevel) Categorie 4

Acute Tox. 4
(Inhalation:vapour)

Acute toxiciteit (inhalatie:damp) Categorie 4

Carc. 2 Kankerverwekkendheid, Categorie 2
Eye Irrit. 2 Ernstig oogletsel/oogirritatie, Categorie 2
Resp. Sens. 1 Sensibilisatie van de luchtwegen, Categorie 1
Skin Irrit. 2 Huidcorrosie/-irritatie, Categorie 2
Skin Sens. 1 Huidsensibilisatie, Categorie 1
STOT RE 2 Specifieke doelorgaantoxiciteit bij herhaalde blootstelling, Categorie 2
STOT SE 3 Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling, Categorie 3, irritatie van de

luchtwegen
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.
H373 Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.
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]:
Acute Tox. 4
(Inhalation:dust,mist)

H332 Op basis van testgegevens

Skin Irrit. 2 H315 Berekeningsmethode
Eye Irrit. 2 H319 Berekeningsmethode
Resp. Sens. 1 H334 Berekeningsmethode
Skin Sens. 1 H317 Berekeningsmethode
Carc. 2 H351 Berekeningsmethode
STOT SE 3 H335 Berekeningsmethode
STOT RE 2 H373 Berekeningsmethode

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.


