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

Productnaam : Bijlard PU-2K Floor Comp. B 

Productgroep : Handelsproduct 

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

1.2.1. Relevant geïdentificeerd gebruik 

Hoofdgebruikscategorie : Industrieel gebruik,Professioneel gebruik 

Industrieel/Professioneel gebruiksspec : Enkel voor professioneel gebruik 

Gebruik van de stof of het mengsel : Lijm 

Functie of gebruik : Kleefmiddelen, afdichtingsmiddelen 

Titel Fase levenscyclus Gebruiksbeschrijvingen 

Bijlard PU-2K Floor Comp. BX Industrieel, Professioneel SU19, PC1 

Volledige tekst van de gebruiksbeschrijvingen: zie paragraaf 16 

1.2.2. Gebruiksvormen waarvan wordt afgeraden 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad 

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen 
 

Land Organisatie/Bedrijf Adres Noodnummer Opmerking 

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] Mengsels/Stoffen: VIB EU 2015: Volgens (EU) Verordening 2015/830 (Bijlage II 

van REACH) 

Acute toxiciteit (inhalatie:stof,nevel) Categorie 4 H332    

Huidcorrosie/-irritatie, categorie 2 H315    

Ernstig oogletsel/oogirritatie, categorie 2 H319    

Sensibilisatie van de luchtwegen, categorieën 1 H334    

Huidsensibilisatie, categorieën 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 risicozinnen: zie hoofdstuk 16 

Nadelige fysisch-chemische, gezondheids- en milieueffecten 

Verdacht van het veroorzaken van kanker. Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling. Schadelijk bij inademing. 

Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstige 

oogirritatie. Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken. 

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 

Bijlard International 
Platinastraat 141 
2718 SR Zoetermeer - The Netherlands 
T T: +31 (0)79 343 75 38 - F F: +31 (0)79 343 75 39 
info@bijlard.com - www.bijlard.com  

mailto:info@bijlard.com
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Gevaarlijke bestanddelen : 4,4'-methylenediphenyl 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 (ademhalingssysteem) veroorzaken bij langdurige of 
herhaalde blootstelling (bij inademing). 

Veiligheidsaanbevelingen (CLP) : P260 - stof, damp, nevel niet inademen. 
P280 - Beschermende handschoenen, Oogbescherming, Beschermende kleding dragen. 
P284 - Bij ontoereikende ventilatie adembescherming dragen. 
P302+P352 - BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen. 
P304+P340 - NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat 
deze gemakkelijk kan ademen. 
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water 
gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. 
P308+P313 - NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen. 

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

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 % w/w 
(% w/w) 

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

4,4'-methylenediphenyl diisocyanate 
(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 

30 - 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 

 

Specifieke concentratiegrenzen: 

Naam Productidentificatie Specifieke concentratiegrenzen 

4,4'-methylenediphenyl diisocyanate (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) Eye Irrit. 2, H319 
( 5 =<C < 100) Skin Irrit. 2, H315 
( 5 =<C < 100) STOT SE 3, H335 

 
 

 

 

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 algemeen : Bij onwel voelen een antigifcentrum of een arts raadplegen. Bij het inwinnen van medisch 

advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. 

EHBO na inademing : Bij ademhalingsmoeilijkheden het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in 
een houding die het ademen vergemakkelijkt. Bij ademhalingsstilstand: kunstmatige 
ademhaling of zuurstof. Onmiddellijk een arts raadplegen. 

EHBO na contact met de huid : De huid met overvloedig water wassen. Verontreinigde kleding uittrekken. Bij huidirritatie of 
uitslag: een arts raadplegen. 

EHBO na contact met de ogen : Onmiddellijk gedurende 15 minuten met overvloedig water afspoelen. Contactlenzen 
verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts 
raadplegen. 

EHBO na opname door de mond : NA INSLIKKEN: de mond spoelen — GEEN braken opwekken. Nooit bij een bewusteloze 
persoon iets toedienen via de mond. Een arts raadplegen. 
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4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten 
Symptomen/effecten na inademing : Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Kan bij inademing allergie- of 

astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken. 

Symptomen/effecten na contact met de huid : Irritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. 

Symptomen/effecten na contact met de ogen : Irritatie van de ogen. 

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling 
Symptomatische behandeling. 

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen 
5.1. Blusmiddelen 
Geschikte blusmiddelen : Alcoholbestendig schuim. Kooldioxide (CO2). Droog poeder. Verneveld water. 

Brandblusmaatregelen op omgeving afstemmen. 

Ongeschikte blusmiddelen : Gebruik geen sterke waterstraal. 

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt 
Brandgevaar : Ontbindt o.i.v. temperatuurverhoging: vorming van kleine hoeveelheden waterstofcyanide. 

Reageert heftig met warm water: drukverhoging en kans op barsten van de houder. 

Gevaarlijke ontledingsproducten in geval van 
brand 

: Bij verbranding: vorming van giftige en bijtende gassen/dampen nitreuze dampen 
koolstofmonoxide/koolstofdioxide. 

5.3. Advies voor brandweerlieden 
Blusinstructies : Koel de blootgestelde vaten af met een waternevel of mist. Wees uiterst voorzichtig bij het 

bestrijden van een chemische brand. Vermijd dat het bluswater in het milieu terechtkomt. 

Bescherming tijdens brandbestrijding : Brandzone niet betreden zonder geschikte veiligheidsuitrusting, inclusief 
ademhalingsbescherming. Draag persluchtapparatuur tenzij aangetoond is dat de 
atmosfeer veilig is. 

Overige informatie : Bij verhitting bestaat het gevaar dat de houder door drukverhoging uit elkaar barst. Aan 
hitte blootgestelde houders/verpakkingen afkoelen door er water op te verstuiven. Lading 
niet verplaatsen indien aan hitte blootgesteld. Giftige gassen verdunnen met verneveld 
water. 

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel 
6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures 
Algemene maatregelen : Draag een persoonlijke beschermingsuitrusting. Vermijd inademing van stof, nevel en 

verstuivingen. Zorg voor voldoende ventilatie. Buiten bereik houden van 
ontstekingsbronnen. Omstaanders uit de gevarenzone houden. 

6.1.1. Voor andere personen dan de hulpdiensten 

Noodprocedures : stof, damp, nevel niet inademen. Contact met de huid en de ogen vermijden. Overbodig 
personeel weg laten gaan. 

6.1.2. Voor de hulpdiensten 

Beschermingsmiddelen : Schoonmaakpersoneel uitrusten met aangepaste bescherming. 

Noodprocedures : De ruimte ventileren. 

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen 
Voorkom dat het in de riolering of het oppervlaktewater terechtkomt. Waarschuw de autoriteiten, als het product in de riolering of open water 

terechtkomt. 

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal 
Reinigingsmethodes : Op de grond, bijeenvegen en opscheppen in geschikte containers. Plaats afval in een 

geschikte afvalcontainer zodat het volgens de plaatselijke voorschriften verwerkt kan 
worden  (zie rubriek 13). Gescheiden van ander materiaal bewaren. 

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 
Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van 
de stof of het mengsel 

: Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft. Draag een 
persoonlijke beschermingsuitrusting. stof, damp, nevel niet inademen. Zorg voor een 
geschikte ventilatie en/of afzuiging. Vermijd contact met de huid, ogen of kleding. 

Hygiënische maatregelen : Hanteren overeenkomstig de geldende industriële hygiëne- en veiligheidsregels. 
Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. Verontreinigde 
werkkleding mag de werkruimte niet verlaten. 

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten 
Opslagvoorwaarden : Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren op een koele, goed geventileerde 

plaats. In goed gesloten verpakking bewaren. Geopende verpakkingen dienen zorgvuldig 
afgesloten en rechtop opgeslagen te worden om lekkage te voorkomen. Tegen hitte en 
directe zonnestralen beschermen. Vorstvrij opslaan. 
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Niet combineerbare stoffen : Sterke basen. Sterke zuren. alcoholen. Aminen. Reageert in contact met water. 

Onverenigbare materialen : koper. Aluminium. zink. 

Maximale opslagduur : 365 dagen 

Opslagtemperatuur : 16 - 38 °C 

7.3. Specifiek eindgebruik 
Geen aanvullende informatie beschikbaar. 

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

 
 

4,4'-methylenediphenyl diisocyanate (101-68-8) 

DNEL/DMEL (Werknemers) 

Acuut - lokale effecten, inhalatie 100 µg/m³ 

Langdurig - lokale effecten, inhalatie 50 µg/m³ 

DNEL/DMEL (Algemene bevolking) 

Acuut - lokale effecten, inhalatie 50 µg/m³ 

Langdurig - lokale effecten, inhalatie 25 µg/m³ 

PNEC (Water) 

PNEC aqua (zacht water) 1 mg/l 

PNEC aqua (zeewater) 100 μg/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: 

Plaatselijke afzuiging of ademhalingsbescherming. 

Persoonlijke beschermingsuitrusting: 

Veiligheidsbril. Handschoenen. Beschermende kleding. 
 
  

Bescherming van de handen: 

Geschikte chemicaliënbestendige handschoenen (EN 374) ook bij langer direct contact (Aanbeveling: beschermingsindex 6, overeenkomstig> 480 
minuten permeatie volgens EN 374): bv. nitrilrubber (> = 0,4 mm), butylrubber (> = 0,7 mm) en anderen. De keuze van een geschikte handschoen 
is niet alleen afhankelijk van het materiaal, maar ook van andere kwaliteitskenmerken en verschilt van fabrikant tot fabrikant. De precieze 
penetratietijd kunt u te weten komen bij de handschoenfabrikant; houd er rekening mee. Handschoenen moeten vervangen worden na elk gebruik 
en bij alle sporen van slijtage of perforatie 
 

Bescherming van de ogen: 

veiligheidsbril met zijbescherming conform EN 166 dragen. Gelaatsscherm 
 

Huid en lichaam bescherming: 

Draag geschikte beschermende kleding. Beschermende kleding met lange mouwen. Norm. EN 13034. Veiligheidsschoenen die bestand zijn tegen 
chemische middelen. Norm. EN ISO 20346 
  

Bescherming van de ademhalingswegen: 

Voor voldoende ventilatie en puntvormige afzuiging bij kritieke punten zorgen. Dit product niet bij slechte ventilatie gebruiken, tenzij een 
beschermend masker met een geschikte gasfilter (type A-P2 overeenkomstig norm EN 14387) wordt gedragen. Neem contact op met 
ademhalingsbescherming leverancier voor de selectie van het geschikte materiaal. 
 

Symbo(o)l(en) voor persoonlijke beschermingsmiddelen: 

   

Beperking en controle van de blootstelling van het milieu: 

Voorkom lozing in het milieu. 
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Overige informatie: 

Hanteren overeenkomstig de geldende industriële hygiëne- en veiligheidsregels. Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze 
opnieuw te gebruiken. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder. Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Handen 
wassen voor pauzes en na het werk. 

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen 
9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen 
Fysische toestand : Vloeibaar 

Kleur : bruin. 

Geur : karakteristiek. 

Geurdrempelwaarde : Geen gegevens beschikbaar 

pH : Geen gegevens beschikbaar 

Relatieve verdampingssnelheid (butylacetaat=1) : Geen gegevens beschikbaar 

Smeltpunt : -24 °C 

Vriespunt : Geen gegevens beschikbaar 

Kookpunt : 200 °C 

Vlampunt : Geen gegevens beschikbaar 

Zelfontbrandingstemperatuur : Geen gegevens beschikbaar 

Ontledingstemperatuur : Geen gegevens beschikbaar 

Ontvlambaarheid (vast,gas) : Niet brandbaar 

Dampspanning : Geen gegevens beschikbaar 

Relatieve dampdichtheid bij 20 °C : Geen gegevens beschikbaar 

Relatieve dichtheid : Geen gegevens beschikbaar 

Oplosbaarheid : Geen gegevens beschikbaar 

Log Pow : Geen gegevens beschikbaar 

Viscositeit, kinematisch : Geen gegevens beschikbaar 

Viscositeit, dynamisch : Geen gegevens beschikbaar 

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 
Het product is onder normale gebruiks-, opslag- en transportcondities niet reactief. 

10.2. Chemische stabiliteit 
Stabiel bij de gebruiks- en opslagvoorwaarden zoals aanbevolen in rubriek 7. 

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties 
Reageert heftig met water. Reageert hevig met sterk oxiderende stoffen en zuren. 

10.4. Te vermijden omstandigheden 
Extreem hoge of lage temperaturen. Rechtstreeks zonlicht. Beschermen tegen vorst. 

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen 
Sterke zuren. Sterke basen. alcoholen. aminen. Water. 

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten 
Nitreuze gassen. Koolstofmonoxide. Koolstofdioxide. Waterstofcyanide. Onder normale opslag- en gebruiksvoorwaarden zullen er geen gevaarlijke 

ontledingsproducten ontstaan. 

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

Acute toxiciteit (dermaal) : Niet ingedeeld 

Acute toxiciteit (inhalatie) : Schadelijk bij inademing. 
 

ATE dust/mist 3,001 mg/l/4u 

 

4,4'-methylenediphenyl diisocyanate (101-68-8) 

LD50 oraal rat 2000 mg/kg lichaamsgewicht 

LD50 dermaal konijn 9400 mg/kg 

LC50 inhalatie rat (mg/l) 367,95 - 558,98 mg/m³ 
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Huidcorrosie/-irritatie : Veroorzaakt huidirritatie. 

Ernstig oogletsel/oogirritatie : Veroorzaakt ernstige oogirritatie. 

Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid : Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken. 
Kan een allergische huidreactie veroorzaken. 

Mutageniteit in geslachtscellen : Niet ingedeeld 

Kankerverwekkendheid : Verdacht van het veroorzaken van kanker. 
 

Giftigheid voor de voortplanting : Niet ingedeeld 
 

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

STOT bij herhaalde blootstelling : Kan schade aan organen (ademhalingssysteem) veroorzaken bij langdurige of herhaalde 
blootstelling (bij inademing). 

 

Gevaar bij inademing : Niet ingedeeld 
 

RUBRIEK 12: Ecologische informatie 
12.1. Toxiciteit 
Acute aquatische toxiciteit : Niet ingedeeld 

Chronische aquatische toxiciteit : Niet ingedeeld 
 

4,4'-methylenediphenyl diisocyanate (101-68-8) 

LC50 vissen 1 g/l 

EC50 andere waterorganismen 1 129,7 - 1000 mg/l (24h) 

EC50 72h algen 1 1,64 g/l 

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid 
Geen aanvullende informatie beschikbaar 

12.3. Bioaccumulatie 

4,4'-methylenediphenyl diisocyanate (101-68-8) 

Log Pow 4,51 @ 22 °C / pH 7 

12.4. Mobiliteit in de bodem 
Geen aanvullende informatie beschikbaar 

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling 
 

Component 

4,4'-methylenediphenyl diisocyanate (101-68-8) 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 : Voorkom lozing in het milieu. 

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering 
13.1. Afvalverwerkingsmethoden 
Regionale wetgeving (afval) : Afvalverwijdering conform de wettelijke bepalingen. 

Aanbevelingen voor afvoer van 
producten/verpakkingen 

: Op een veilige manier opruimen in overeenstemming met lokale/nationale voorschriften. 

Ecologie - afvalstoffen : Voorkom lozing in het milieu. 

EURAL-code : 20 01 27* - verf, inkt, lijm en hars die gevaarlijke stoffen bevatten 

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 
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14.4. Verpakkingsgroep 

Niet gereglementeerd Niet gereglementeerd Niet gereglementeerd Niet gereglementeerd Niet gereglementeerd 

14.5. Milieugevaren 

Niet gereglementeerd Niet gereglementeerd Niet gereglementeerd Niet gereglementeerd Niet gereglementeerd 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker 

Landtransport 

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 

Bijlard PU-2K Floor Comp. B 

56. Methyleendifenyldiisocyanaat (MDI) 4,4'-methylenediphenyl diisocyanate 

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

4,4'-methylenediphenyl diisocyanate 

 

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 in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen. 

Stof(fen) valt (vallen) niet onder Verordening (EU) nr. 850/2004 van het Europees Parlement en van de Raad van 29 april 2004 betreffende 

persistente organische verontreinigende stoffen en tot wijziging van Richtlijn 79/117/EEC. 

 

15.1.2. Nationale voorschriften 
 

 
 

Nederland 

Waterbezwaarlijkheid : 11 - Weinig schadelijk voor in het water levende organismen 

Saneringsinspanningen : B - Lozing minimaliseren; toepassen van best uitvoerbare technieken 

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. Chemische veiligheidsbeoordeling 
Voor deze stof of dit mengsel is door de leverancier geen chemische veiligheidsbeoordeling uitgevoerd 
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RUBRIEK 16: Overige informatie 
 

Afkortingen en acroniemen: 

ADR Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg 

ATE Schatting van de acute toxiciteit 

CLP Verordening betreffende indeling, etikettering en verpakking; Verordening (EG) nr. 1272/2008 

DNEL Afgeleide dosis zonder effect 

EC50 Mediaan effectieve concentratie 

IATA Internationale Luchtvervoersvereniging 

IMDG Internationale Code voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee 

LC50 Concentratie die bij 50 % van een testpopulatie tot de dood leidt 

LD50 Dosis die bij 50 % van een testpopulatie tot de dood leidt (mediaan letale dosis) 

PBT Persistente, bioaccumulerende en toxische stof 

PNEC Voorspelde concentratie(s) zonder effect 

REACH Verordening (EG) nr. 1907/2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en 
beperkingen ten aanzien van chemische stoffen 

RID Reglement betreffende het internationale spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen 

STP Waterzuiveringsinstallatie 

zPzB Zeer persistent en zeer bioaccumulerend, zPzB 
 

Gegevensbronnen : ECHA (Europees agentschap voor chemische stoffen). 

Overige informatie : AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID  De informatie in dit blad werd verkregen van bronnen die, naar 
best weten, betrouwbaar zijn.  De informatie werd echter ter beschikking gesteld zonder enige garantie - 
direct geïmpliceerd - betreffende de correctheid.  De condities of methoden van hantering, opslag, gebruik 
of het afwerken van het produkt, liggen buiten onze controle en beheersing en kunnen eventueel ook 
buiten onze kennis liggen.  Om deze en ook om andere redenen, accepteren wij geen enkele 
aansprakelijkheid terwijl aansprakelijkheid voor verliezen, beschadiging of onkosten uitdrukkelijk worden 
afgewezen die op welk wijze dan ook, kunnen voortvloeien uit de hantering, de opslag, het gebruik of het 
afwerken en afdanken van het produkt. 

 

 

 Volledige inhoud van de H- en EUH-zinnen: 

Acute Tox. 4 (Inhalation) Acute toxiciteit bij inademing, categorie 4 

Carc. 2 Kankerverwekkendheid, categorie 2 

Eye Irrit. 2 Ernstig oogletsel/oogirritatie, categorie 2 

Resp. Sens. 1 Sensibilisatie van de luchtwegen, categorieën 1 

Skin Irrit. 2 Huidcorrosie/-irritatie, categorie 2 

Skin Sens. 1 Huidsensibilisatie, categorieën 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. 
 

Volledige tekst van de gebruiksbeschrijvingen 

PC1 Kleefmiddelen, afdichtingsmiddelen 

SU19 Bouwnijverheid 
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Classificatie en procedure die is gebruikt voor het vaststellen van de classificatie van de mengels overeenkomstig Verordening (EG) 
1272/2008 [CLP]:  

Acute Tox. 4 (Inhalation:dust,mist) H332 Berekeningsmethode 

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 
 

 

 

 

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. 


