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RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 

1.1. Productidentificatie 

Productvorm : Mengsel 

Handelsnaam : GLASS BODY PRIMER - BLACK (30 ML) 

UFI : 30TA-H0PY-W000-TV8W 

Productcode : 3902 

Productgroep : Handelsproduct 

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

1.2.1. Relevant geïdentificeerd gebruik 

Hoofdgebruikscategorie : Professioneel gebruik 

Gebruik van de stof of het mengsel : Hechtmiddelen, bindmiddelen 

1.2.2. Ontraden gebruik 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad 

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen 

Land Organisatie/Bedrijf Adres Noodnummer Opmerking 

België Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum 

c/o Hôpital Militaire Reine Astrid 

Rue Bruyn 1 

1120 Bruxelles/Brussels 

+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 88 755 80 00 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] 

Ontvlambare vloeistoffen, Categorie 2 H225    

Ernstig oogletsel/oogirritatie, Categorie 2 H319    

Sensibilisatie van de luchtwegen, Categorie 1 H334    

Huidsensibilisatie, Categorie 1 H317    

Pro Part International  

Molenakker , 3 

5953 TW Reuver – Limburg 

Nederland 

T +31 (0) 77 476 2204 

info@propart-international.com - www.propart-international.com 

mailto:info@propart-international.com
http://www.propart-international.com/
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Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling, Categorie 3, 

narcotische werking 

H336    

Volledige tekst van H- en EUH-zinnen: zie sectie 16 

Nadelige fysisch-chemische, gezondheids- en milieueffecten 

Licht ontvlambare vloeistof en damp. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. 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] 

Gevarenpictogrammen (CLP) : 

   

   

  GHS02 GHS07 GHS08    

Signaalwoord (CLP) : Gevaar 

Bevat : BUTANON , HEXAMETHYLENE DIISOCYANATE, OLIGOMERS, 

DIPHENYLMETHANDIISOCYANATE, ISOMERS AND HOMOLOGUES 

Gevarenaanduidingen (CLP) : H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp. 

H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken. 

H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie. 

H334 - Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden 

veroorzaken. 

H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. 

Veiligheidsaanbevelingen (CLP) : P210 - Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere 

ontstekingsbronnen. Niet roken. 

P261 - Inademing van damp vermijden. 

P280 - Draag beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming, 

gelaatsbescherming, gehoorbescherming. 

P303+P361+P353 - BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding 

onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen . 

P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water 

gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. 

P304+P340 - NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat 

deze gemakkelijk kan ademen. 

P342+P311 - Bij ademhalingssymptomen: arts, een ANTIGIFCENTRUM raadplegen. 

P403+P235 - Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren. 

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

Extra zinnen : Per 24 augustus 2023 moet voor industrieel of beroepsmatig gebruik een passende 

opleiding zijn voltooid. 

2.3. Andere gevaren 

Bevat geen PBT/vPvB-stoffen ≥ 0,1% beoordeeld in overeenstemming met REACH bijlage XIII 

 

Het mengsel bevat geen stoffen die zijn opgenomen in de lijst die is opgesteld volgens artikel 59, lid 1 van REACH voor het hebben van 

hormoonontregelende eigenschappen, of is geïdentificeerd als het hebben van hormoonontregelende eigenschappen volgens de criteria bepaald in 

Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2100 of Verordening (EU) 2018/605 
 

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen 

3.1. Stoffen 

Geen gegevens beschikbaar 
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3.2. Mengsels 

Naam Productidentificatie % Indeling conform Verordening (EG) 

Nr. 1272/2008 [CLP] 

BUTANON  

stof waarvoor binnen de Gemeenschap een 

blootstellingsgrens op de werkvloer geldt 

CAS-Nr: 78-93-3 

EG-Nr: 201-159-0 

EU Identificatie-Nr: 606-002-

00-3 

REACH-nr: 01-2119457290-

43 

65 – 70 Flam. Liq. 2, H225 

Eye Irrit. 2, H319 

STOT SE 3, H336 

2-METHOXY-1-METHYLETHYLACETAAT 

stof waarvoor binnen de Gemeenschap een 

blootstellingsgrens op de werkvloer geldt 

CAS-Nr: 108-65-6 

EG-Nr: 203-603-9 

EU Identificatie-Nr: 607-195-

00-7 

REACH-nr: 01-2119475791-

29 

5 – 10 Flam. Liq. 3, H226 

HEXAMETHYLENE DIISOCYANATE, OLIGOMERS 

stof waarvoor binnen de Gemeenschap een 

blootstellingsgrens op de werkvloer geldt 

CAS-Nr: 28182-81-2 

EG-Nr: 931-274-8 

REACH-nr: 01-2119485796-

17 

5 – 10 Acute Tox. 4 (Inhalatie), H332 

Skin Sens. 1, H317 

STOT SE 3, H335 

N-BUTYLACETAAT 

stof waarvoor binnen de Gemeenschap een 

blootstellingsgrens op de werkvloer geldt 

CAS-Nr: 123-86-4 

EG-Nr: 204-658-1 

EU Identificatie-Nr: 607-025-

00-1 

REACH-nr: 01-2119485493-

29 

1 – 5 Flam. Liq. 3, H226 

STOT SE 3, H336 

XYLEEN 

stof waarvoor binnen de Gemeenschap een 

blootstellingsgrens op de werkvloer geldt 

CAS-Nr: 1330-20-7 

EG-Nr: 215-535-7 

EU Identificatie-Nr: 601-022-

00-9 

1 – 5 Flam. Liq. 3, H226 

Acute Tox. 4 (Inhalatie), H332 

Acute Tox. 4 (Dermaal), H312 

Skin Irrit. 2, H315 

DIPHENYLMETHANDIISOCYANATE, ISOMERS 

AND HOMOLOGUES 

CAS-Nr: 9016-87-9 

EG-Nr: 618-498-9 

EU Identificatie-Nr: 615-005-

01-6 

REACH-nr: 01-2119457024-

46 

< 1 Carc. 2, H351 

Acute Tox. 4 (Inhalatie), 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 

 

Specifieke concentratiegrenzen: 

Naam Productidentificatie Specifieke concentratiegrenzen 

DIPHENYLMETHANDIISOCYANATE, ISOMERS 

AND HOMOLOGUES 

CAS-Nr: 9016-87-9 

EG-Nr: 618-498-9 

EU Identificatie-Nr: 615-005-

01-6 

REACH-nr: 01-2119457024-

46 

( 0,1 ≤C < 100) Resp. Sens. 1, H334 

( 5 ≤C < 100) Skin Irrit. 2, H315 

( 5 ≤C < 100) Eye Irrit. 2, H319 

( 5 ≤C < 100) STOT SE 3, H335 

Volledige tekst van H- en EUH-zinnen: zie sectie 16 

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen 

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen 

EHBO algemeen : Verontreinigde kleding uittrekken. Bij onwel voelen een antigifcentrum of een arts 

raadplegen. 
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EHBO na inademing : De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. 

Bij bewusteloosheid de patiënt in stabiele zijligging leggen en een arts raadplegen. Direct 

medische hulp inschakelen. 

EHBO na contact met de huid : Bij huidirritatie: een arts raadplegen. Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken en 

wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. Onmiddellijk met overvloedig water en zeep 

wassen. 

EHBO na contact met de ogen : Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, 

indien mogelijk. Blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. 

EHBO na opname door de mond : Onmiddellijk een arts bellen. 

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten 

Symptomen/effecten : Geen gegevens beschikbaar. 

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

Symptomatische behandeling. 

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen 

5.1. Blusmiddelen 

Geschikte blusmiddelen : Droog poeder. Koolstofdioxide. Waterstraal. Voor een grote brand:Waterstraal, 

alcoholbestendig schuim. 

Ongeschikte blusmiddelen : Gebruik geen sterke waterstraal. 

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt 

Brandgevaar : Geen informatie beschikbaar. 

5.3. Advies voor brandweerlieden 

Voorzorgsmaatregelen tegen brand : Geen speciale maatregelen vereist. 

Overige informatie : Gebruik waternevel voor de bescherming van personen en het koelen van de blootgestelde 

vaten. Gas/damp met een fijne waterstraal of -nevel neerslaan. 

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel 

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures 

Algemene maatregelen : Inademing van stof / rook / gas / nevel / dampen of spuitnevel vermijden. Contact met de 

ogen, de huid of de kleding vermijden. De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting 

gebruiken. 

6.1.1. Voor andere personen dan de hulpdiensten 

Noodprocedures : Zie rubriek 8 voor wat betreft het gebruik van de persoonlijke beschermingsuitrusting. 

6.1.2. Voor de hulpdiensten 

Beschermingsmiddelen : Niet ingrijpen zonder geschikte veiligheidsmiddelen. Zie voor nadere informatie paragraaf 8: 

"Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming". 

Noodprocedures : De ruimte ventileren. 

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen 

Voorkom lozing in het milieu. Voorkom dat het in de riolering of het oppervlaktewater terechtkomt. Vermijd dat het product het grondwater 

verontreinigd. 

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal 

Voor insluiting : Voor grote morspartijen de gemorste vloeistof indammen en bedekken met nat zand of 

aarde om daarna veilig af te voeren. 

Reinigingsmethodes : Met vloeistofbindend materiaal (zand, diatomeeënaarde, zuurbinder of universele binder) 

opnemen. Zorg voor een geschikte ventilatie. Voor de afvalverwerking van verontreinigde 

materialen, zie paragraaf 13: "Instructies voor verwijdering". 

Overige informatie : Afvalstoffen of vaste residuen naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf brengen. 



GLASS BODY PRIMER - BLACK (30 ML) 
Veiligheidsinformatieblad  
volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878 
 

 

   

17-1-2022 (Datum herziening) EU - nl 5/20 
 

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken 

Informatie inzake veilig gebruik, zie hiervoor hoofdstuk 7. Zie rubriek 8 voor wat betreft het gebruik van de persoonlijke beschermingsuitrusting. 

Voor de afvalverwerking van vaste materialen of productrestanten, zie paragraaf 13: "Instructies voor verwijdering". 

RUBRIEK 7: Hantering en opslag 

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel 

Extra gevaren bij verwerking : Zorg voor goede afzuiging/ventilatie van de werkplaats. . Bevat isocyanaten. Kan een 

allergische reactie veroorzaken. Kan bij gebruik een ontvlambaar damp-luchtmengsel 

vormen. 

Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van 

de stof of het mengsel 

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

ontstekingsbronnen. Niet roken. Uitsluitend vonkvrij gereedschap gebruiken. 

Voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit. 

Hygiënische maatregelen : Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te 

gebruiken. Zorg voor een huidbescherming die geschikt is voor de 

gebruiksomstandigheden. Handen wassen voor pauzes en na het werk. Na het werken met 

dit product handen, voorarmen en gezicht grondig wassen. Niet eten, drinken of roken 

tijdens het gebruik van dit product. De damp/aërosol niet inademen. 

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten 

Technische maatregelen : Werk in de open lucht/onder plaatselijke afzuiging/ventilatie of met 

ademhalingsbescherming. Voorkom inademing (stof, damp, nevel, gas). 

Opslagvoorwaarden : Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. Koel 

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

ontstekingsbronnen. Niet roken. 

Opslagtemperatuur : 4 – 40 °C °C 

Hitte- en ontvlammingsbronnen : Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken. Voorzorgsmaatregelen treffen 

tegen ontladingen van statische elektriciteit. 

Informatie betreffende gemengde opslag : Geen specifieke maatregelen bekend. 

7.3. Specifiek eindgebruik 

Geen gegevens beschikbaar. 

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming 

8.1. Controleparameters 

8.1.1 Nationale beroepsmatige blootstelling en biologische grenswaarden 
 

BUTANON  (78-93-3) 

EU - Indicatieve Beroepsmatige blootstellingslimiet (IOEL) 

Lokale naam Butanone 

IOEL TWA 600 mg/m³ 

IOEL STEL 900 mg/m³ 

IOEL STEL [ppm] 300 ppm 

Referentie Wetgeving COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC 

Nederland - Beroepsmatige blootstellingslimieten 

Lokale naam 2-Butanon 

TGG-8u (OEL TWA) 590 mg/m³ 

TGG-15min (OEL STEL) 900 mg/m³ 
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BUTANON  (78-93-3) 

Opmerking H (Huidopname) Stoffen die relatief gemakkelijk door de huid kunnen worden opgenomen, 

hetgeen een substantiële bijdrage kan betekenen aan de totale inwendige blootstelling, 

hebben in de lijst een H-aanduiding. Bij deze stoffen moeten naast maatregelen tegen 

inademing ook adequate maatregelen ter voorkoming van huidcontact worden genomen. 

Referentie Wetgeving Arbeidsomstandighedenregeling 2021 
 

2-METHOXY-1-METHYLETHYLACETAAT (108-65-6) 

EU - Indicatieve Beroepsmatige blootstellingslimiet (IOEL) 

Lokale naam 2-Methoxy-1-methylethylacetate 

IOEL TWA 550 mg/m³ BGW / WGW lange termijn 

IOEL STEL 550 mg/m³ 

IOEL STEL [ppm] 100 ppm 

Opmerking Skin 

Referentie Wetgeving COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC 

Nederland - Beroepsmatige blootstellingslimieten 

Lokale naam 1-Methoxy-2-propylacetaat 

TGG-8u (OEL TWA) 550 mg/m³ 

Referentie Wetgeving Arbeidsomstandighedenregeling 2021 
 

HEXAMETHYLENE DIISOCYANATE, OLIGOMERS (28182-81-2) 

EU - Indicatieve Beroepsmatige blootstellingslimiet (IOEL) 

IOEL TWA 0,5 mg/m³ 

IOEL STEL 1 mg/m³ 
 

N-BUTYLACETAAT (123-86-4) 

EU - Indicatieve Beroepsmatige blootstellingslimiet (IOEL) 

Lokale naam n-Butyl acetate 

IOEL STEL 238 mg/m³ 
 

XYLEEN (1330-20-7) 

EU - Indicatieve Beroepsmatige blootstellingslimiet (IOEL) 

Lokale naam Xylene, mixed isomers, pure 

IOEL TWA 221 mg/m³ 

IOEL STEL 442 mg/m³ 

IOEL STEL [ppm] 100 ppm 

Opmerking Skin 

Referentie Wetgeving COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC 

Nederland - Beroepsmatige blootstellingslimieten 

Lokale naam Xyleen, o-, m-, p-isomeren 

TGG-8u (OEL TWA) 210 mg/m³ 

TGG-15min (OEL STEL) 442 mg/m³ 
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XYLEEN (1330-20-7) 

Opmerking H (Huidopname) Stoffen die relatief gemakkelijk door de huid kunnen worden opgenomen, 

hetgeen een substantiële bijdrage kan betekenen aan de totale inwendige blootstelling, 

hebben in de lijst een H-aanduiding. Bij deze stoffen moeten naast maatregelen tegen 

inademing ook adequate maatregelen ter voorkoming van huidcontact worden genomen. 

Referentie Wetgeving Arbeidsomstandighedenregeling 2021 
 

DIPHENYLMETHANDIISOCYANATE, ISOMERS AND HOMOLOGUES (9016-87-9) 

Zwitserland - Beroepsmatige blootstellingslimieten 

MAK (OEL TWA) [1] 0,02 mg/m³ 

8.1.2. Aanbevolen monitoringprocedures 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

8.1.3. Luchtverontreinigingen gevormd 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

8.1.4. DNEL en PNEC 

2-METHOXY-1-METHYLETHYLACETAAT (108-65-6) 

DNEL/DMEL (Werknemers) 

Acuut - lokale effecten, inhalatie 550 mg/m³ 

Langdurig - systemische effecten, dermaal 796 mg/kg lichaamsgewicht/dag 

Langdurig - systemische effecten, inhalatie 275 mg/m³ 

DNEL/DMEL (Algemene bevolking) 

Langdurig - systemische effecten, oraal 36 mg/kg lichaamsgewicht/dag 

Langdurig - systemische effecten, inhalatie 33 mg/m³ 

Langdurig - systemische effecten, dermaal 320 mg/kg lichaamsgewicht/dag 

Langdurig - lokale effecten, inhalatie 33 mg/m³ 

PNEC (Water) 

PNEC aqua (zacht water) 0,635 mg/l 

PNEC aqua (zeewater) 0,0635 mg/l 

PNEC (Sedimenten) 

PNEC sediment (zoet water) 3,29 mg/kg droog gewicht 

PNEC sediment (zeewater) 0,329 mg/kg droog gewicht 

PNEC (Bodem) 

PNEC bodem 0,29 mg/kg 

PNEC (STP) 

PNEC waterzuiveringsinstallatie 100 mg/l 
 

N-BUTYLACETAAT (123-86-4) 

DNEL/DMEL (Werknemers) 

Acuut - systemische effecten, inhalatie 960 mg/m³ 

Acuut - lokale effecten, inhalatie 960 mg/m³ 

Langdurig - systemische effecten, inhalatie 480 mg/m³ 

Langdurig - lokale effecten, inhalatie 480 mg/m³ 
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N-BUTYLACETAAT (123-86-4) 

DNEL/DMEL (Algemene bevolking) 

Acuut - systemische effecten, inhalatie 859,7 mg/m³ 

Acuut - lokale effecten, inhalatie 859,7 mg/m³ 

Langdurig - systemische effecten, inhalatie 102,34 mg/m³ 

Langdurig - lokale effecten, inhalatie 102,34 mg/m³ 

PNEC (Water) 

PNEC aqua (zacht water) 0,18 mg/l 

PNEC aqua (zeewater) 0,018 mg/l 

PNEC (Sedimenten) 

PNEC sediment (zoet water) 0,981 mg/kg droog gewicht 

PNEC sediment (zeewater) 0,0981 mg/kg droog gewicht 

PNEC (Bodem) 

PNEC bodem 0,0903 mg/kg droog gewicht 

PNEC (STP) 

PNEC waterzuiveringsinstallatie 35,6 mg/l 

8.1.5. Control banding 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling 

8.2.1. Passende technische maatregelen 

Passende technische maatregelen: 

Verwijderd houden van voedsel, drank en diervoeder. Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Handen wassen voor pauzes en na het werk. 

Geen gas/rook/damp/aërosolen inademen. Vermijd tijdens het hanteren van het product contact met de huid en ogen. Zorg voor een goede 

ventilatie van de werkplek. 

8.2.2. Persoonlijke beschermingsmiddelen 

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

   

8.2.2.1. Bescherming van de ogen en het gezicht 

Bescherming van de ogen: 

Er dient een veiligheidsbril met zijbescherming gedragen te worden om verwonding door rondvliegende deeltjes en/of ander oogcontact met dit 

product te vermijden. Veiligheidsbril (EN 166) 

8.2.2.2. Bescherming van de huid 

Huid en lichaam bescherming: 

Antistatische kledij, waaronder antistatische schoenen, wordt aanbevolen 

 

Bescherming van de handen: 

Beschermende handschoenen. Beschermende handschoenen van butylrubber. Chemisch bestendige handschoenen (conform Europese norm EN 

374 of gelijkwaardig). De doorbraaktijd van de handschoenen hangt af van het materiaal en de dikte en de temperatuur. Zorg ervoor dat de 

doorbraaktijd van het handschoenmateriaal niet wordt overschreden. De keuze van een geschikte handschoen is niet alleen afhankelijk van het 

materiaal, maar ook van andere kwaliteitskenmerken en verschilt van fabrikant tot fabrikant. Aangezien het product gemaakt is van verschillende 

stoffen, kan de duurzaamheid van het handschoenenmateriaal niet geschat worden. Dit moet voor gebruik getest worden. Raadpleeg de 

aanbevelingen van de fabrikant. Handschoenen dienen te worden vervangen bij vormen van slijtage. Dit is afhankelijk van de duur en wijze van 

gebruik 
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8.2.2.3. Bescherming van de ademhalingswegen 

Bescherming van de ademhalingswegen: 

Draag bij onvoldoende ventilatie een geschikt ademhalingsbeschermingsapparaat. Adembescherming dragen. Combinatiefilter A/P (EN 141) 

8.2.2.4. Thermische gevaren 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

8.2.3. Beperking en controle van de blootstelling van het milieu 

Beperking en controle van de blootstelling van het milieu: 

Voorkom lozing in het milieu. 

Overige informatie: 

Hanteer de stof alleen in een gesloten systeem of zorg voor een geschikte afzuiging of ventilatie. Het gas/de damp/het aërosol niet inademen. 

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen 

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen 

Fysische toestand : Vloeibaar 

Kleur : Zwart. 

Geur : Karakteristiek. 

Geurdrempelwaarde : Niet bepaald. 

Smeltpunt : Niet bepaald. 

Vriespunt : Niet bepaald. 

Kookpunt : 79 °C 

Ontvlambaarheid : Niet van toepassing. 

Ontploffingseigenschappen : Het product is niet ontploffingsgevaarlijk, maar de vorming van ontploffingsgevaarlijke 

damp-/luchtmengsels is mogelijk. 

Explosiegrenzen : Niet beschikbaar 

Onderste explosiegrens : Niet bepaald. 

Bovenste explosiegrens : Niet bepaald. 

Vlampunt : -4 °C 

Zelfontbrandingstemperatuur : > 300 °C 

Ontledingstemperatuur : Niet bepaald. 

pH : Niet bepaald. 

Viscositeit, kinematisch : Niet bepaald. 

Viscositeit, dynamisch : Niet bepaald. 

Oplosbaarheid : Water: Niet-mengbaar 

Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (Log Kow) : Niet beschikbaar 

Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (Log Pow) : Niet bepaald. 

Dampspanning : Niet beschikbaar 

Dampdruk bij 50 °C : Niet beschikbaar 

Dichtheid : 0,92 g/cm³ 

Relatieve dichtheid : Niet beschikbaar 

Relatieve dampdichtheid bij 20 °C : Niet bepaald. 

Deeltjeskarakteristieken : Geen gegevens beschikbaar 

9.2. Overige informatie 

9.2.1. Informatie inzake fysische gevarenklassen 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

9.2.2. Andere veiligheidskenmerken 

VOC-gehalte : 72,34 % 665,5 g/l 

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit 

10.1. Reactiviteit 

Geen informatie beschikbaar. 
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10.2. Chemische stabiliteit 

Het product is stabiel bij normale verwerkings- en opslagcondities. 

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties 

Geen gevaarlijke reacties bekend onder normale gebruiksomstandigheden. 

10.4. Te vermijden omstandigheden 

Geen informatie beschikbaar. 

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen 

Geen informatie beschikbaar. 

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten 

Onder normale opslag- en gebruiksvoorwaarden zullen er geen gevaarlijke ontledingsproducten ontstaan. 

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie 

11.1. Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008 

Acute toxiciteit (oraal) : Niet ingedeeld 

Acute toxiciteit (dermaal) : Niet ingedeeld 

Acute toxiciteit (inhalatie) : Niet ingedeeld 
 

GLASS BODY PRIMER - BLACK (30 ML)  

ATE CLP (dermaal) 150638 mg/kg 

ATE CLP (dampen) 129 mg/l 
 

BUTANON  (78-93-3) 

LD50 oraal rat 3300 mg/kg 

LD50 dermaal konijn 5000 mg/kg 

LC50 Inhalatie - Rat 12 mg/l/4u 
 

2-METHOXY-1-METHYLETHYLACETAAT (108-65-6) 

LD50 oraal rat 8530 mg/kg 

LC50 Inhalatie - Rat (Dampen) > 34,7 mg/l/4u 
 

HEXAMETHYLENE DIISOCYANATE, OLIGOMERS (28182-81-2) 

LD50 dermaal konijn > 5000 mg/kg 

LC50 Inhalatie - Rat (Stofdeeltjes/nevel) 11 mg/l/4u 

ATE CLP (stof, nevel) 1,5 mg/l 
 

N-BUTYLACETAAT (123-86-4) 

LD50 oraal 10760 mg/kg rat 

LD50 dermaal > 14112 mg/kg konijn 

LC50 Inhalatie - Rat (Dampen) 23,4 mg/l/4u 
 

XYLEEN 

ATE CLP (dermaal) 1100 mg/kg 

ATE CLP (dampen) 11 mg/l 

ATE CLP (stof, nevel) 1,5 mg/l 
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DIPHENYLMETHANDIISOCYANATE, ISOMERS AND HOMOLOGUES (9016-87-9) 

LD50 oraal rat > 10000 mg/kg 

LD50 dermaal konijn > 9400 mg/kg 

ATE CLP (dampen) 11 mg/l/4u 

ATE CLP (stof, nevel) 1,5 mg/l/4u 
 

Huidcorrosie/-irritatie : Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet 

voldaan) 

pH: Niet bepaald. 
 

Ernstig oogletsel/oogirritatie : Veroorzaakt ernstige oogirritatie. 

pH: Niet bepaald. 
 

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

Kan een allergische huidreactie veroorzaken. 

Aanvullende informatie : Bevat isocyanaten. Kan een allergische reactie veroorzaken. 
 

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 : Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. 
 

BUTANON  (78-93-3) 

STOT bij eenmalige blootstelling Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.  
 

HEXAMETHYLENE DIISOCYANATE, OLIGOMERS (28182-81-2) 

STOT bij eenmalige blootstelling Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.  
 

DIPHENYLMETHANDIISOCYANATE, ISOMERS AND HOMOLOGUES (9016-87-9) 

STOT bij eenmalige blootstelling Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.  
 

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

voldaan) 
 

DIPHENYLMETHANDIISOCYANATE, ISOMERS AND HOMOLOGUES (9016-87-9) 

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) 
 

GLASS BODY PRIMER - BLACK (30 ML)  

Viscositeit, kinematisch Niet bepaald. 

11.2. Informatie over andere gevaren 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

RUBRIEK 12: Ecologische informatie 

12.1. Toxiciteit 

Ecologie - algemeen : Er zijn geen ecotoxicologische gegevens van dit product bekend. 

Gevaar voor het aquatisch milieu, (acuut) op korte 

termijn 

: Niet ingedeeld 

Gevaar voor het aquatisch milieu, (chronisch) op 

lange termijn 

: Niet ingedeeld 

 

BUTANON  (78-93-3) 

LC50 - Vissen [1] 3220 mg/l 
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BUTANON  (78-93-3) 

EC50 - Schaaldieren [1] 5000 mg/l 
 

2-METHOXY-1-METHYLETHYLACETAAT (108-65-6) 

LC50 - Vissen [1] 100 – 180 mg/l 

EC50 - Schaaldieren [1] > 500 mg/l 
 

HEXAMETHYLENE DIISOCYANATE, OLIGOMERS (28182-81-2) 

LC50 - Vissen [1] > 100 mg/l 

EC50 - Schaaldieren [1] > 100 mg/l 
 

N-BUTYLACETAAT (123-86-4) 

LC50 - Vissen [1] 18 mg/l 96h 

EC50 - Schaaldieren [1] 44 mg/l Daphnia magna (watervlo) 48h 

EC50 72h - Algen [1] 674,7 mg/l 

NOEC chronisch algen 200 mg/l 72h 
 

XYLEEN (1330-20-7) 

LC50 - Vissen [1] 13,5 mg/l 96h 

EC50 - Schaaldieren [1] 7,4 mg/l 48h 
 

DIPHENYLMETHANDIISOCYANATE, ISOMERS AND HOMOLOGUES (9016-87-9) 

LC50 - Vissen [1] > 1000 mg/l 

EC50 - Schaaldieren [1] > 1000 ml/l 24h 

EC50 72h - Algen [1] > 1640 mg/l 

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid 

GLASS BODY PRIMER - BLACK (30 ML)  

Persistentie en afbreekbaarheid Geen informatie beschikbaar. 
 

2-METHOXY-1-METHYLETHYLACETAAT (108-65-6) 

Biodegradatie > 90 % 
 

N-BUTYLACETAAT (123-86-4) 

Biodegradatie 83 % 28d 

12.3. Bioaccumulatie 

GLASS BODY PRIMER - BLACK (30 ML)  

Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (Log Pow) Niet bepaald. 
 

2-METHOXY-1-METHYLETHYLACETAAT (108-65-6) 

Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (Log Pow) 0,56 
 

N-BUTYLACETAAT (123-86-4) 

Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (Log Pow) 1,81 – 2,3 
 

DIPHENYLMETHANDIISOCYANATE, ISOMERS AND HOMOLOGUES (9016-87-9) 

Bioconcentratiefactor (BCF REACH) < 14 42d 
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12.4. Mobiliteit in de bodem 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

12.6. Hormoonontregelende eigenschappen 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 

12.7. Andere schadelijke effecten 

Andere schadelijke effecten : Niet lozen in grondwater, in oppervlaktewater of in riolering. 

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering 

13.1. Afvalverwerkingsmethoden 

Afvalverwerkingsmethoden : Inhoud/verpakking afvoeren conform de sorteerinstructies van een erkend inzamelbedrijf. 

Afvoeren in overeenstemming met betreffende federale, staats- en lokale wetgeving. Niet 

met het huisvuil verwijderen. 

Aanbevelingen voor afvoer van 

producten/verpakkingen 

: inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval in overeenstemming met lokale, regionale, 

nationale en/of internationale regelgeving. Verpakkingen die niet correct zijn geleegd, 

moeten worden afgevoerd als ook het ongebruikte product. 

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 met ADR / IMDG / IATA / ADN / RID 

ADR IMDG IATA ADN RID 

14.1. VN-nummer of ID-nummer 

UN 1866 UN 1866 UN 1866 UN 1866 UN 1866 

14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN 

HARS, OPLOSSING RESIN SOLUTION Resin solution HARS, OPLOSSING HARS, OPLOSSING 

Omschrijving vervoerdocument 

UN 1866 HARS, 

OPLOSSING, 3, II, (D/E) 

UN 1866 RESIN 

SOLUTION, 3, II 

UN 1866 Resin solution, 3, 

II 

UN 1866 HARS, 

OPLOSSING, 3, II 

UN 1866 HARS, 

OPLOSSING, 3, II 

14.3. Transportgevarenklasse(n) 

3 3 3 3 3 

     

14.4. Verpakkingsgroep 

II II II II II 

14.5. Milieugevaren 

Milieugevaarlijk: Nee Milieugevaarlijk: Nee 

Mariene verontreiniging: 

Nee 

Milieugevaarlijk: Nee Milieugevaarlijk: Nee Milieugevaarlijk: Nee 

Geen aanvullende informatie beschikbaar 
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14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker 

Wegtransport 

Classificatiecode (ADR)  : F1  

Bijzondere bepalingen (ADR) : 640D 

Gelimiteerde hoeveelheden (ADR) : 5l 

Vrijgestelde hoeveelheden (ADR) : E2 

Vervoerscategorie (ADR) : 2 

Gevaarsidentificatienummer (Kemler-nr.) : 33  

Oranje identificatiebord : 

 
Code voor beperkingen in tunnels (ADR) : D/E  

EAC code : •3YE  

 

Transport op open zee 

Beperkte hoeveelheden (IMDG) : 5 L 

Uitgezonderde hoeveelheden (IMDG) : E2 

Nr. NS (Brand) : F-E 

Nr. NS (Verspilling) : S-E 

Maatregelen en observaties (IMDG) : Miscibility with water depends upon the composition. 

 

Luchttransport 

PCA Verwachte hoeveelheden (IATA) : E2 

PCA Beperkte hoeveelheden (IATA) : Y341 

PCA beperkte hoeveelheid max. netto hoeveelheid 

(IATA) 

: 1L  

PCA verpakkingsvoorschriften (IATA) : 353 

PCA max. netto hoeveelheid (IATA) : 5L 

CAO verpakkingsvoorschrift (IATA) : 364 

CAO max. netto hoeveelheid (IATA) : 60L 

Bijzondere bepalingen (IATA) : A3 

 

Transport op binnenlandse wateren 

Classificeringscode (ADN) : F1  

Bijzondere bepaling (ADN) : 640D 

Beperkte hoeveelheden (ADN) : 5 L 

Uitgezonderde hoeveelheden (ADN) : E2 

 

Spoorwegvervoer 

Classificeringscode (RID) : F1  

Bijzondere bepaling (RID) : 640D 

Beperkte hoeveelheden (RID) : 5L 

Uitgezonderde hoeveelheden (RID) : E2 

Transportcategorie (RID) : 2 

Gevarenidentificatienummer (RID) : 33 

14.7. Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten 

Geen gegevens beschikbaar 
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RUBRIEK 15: Regelgeving 

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

15.1.1. EU-voorschriften 

REACH lijst van beperkingen (Annex XVII) 

Referentie code Van toepassing op Vermelding of omschrijving 

3(a) GLASS BODY PRIMER - 

BLACK (30 ML) ; 

BUTANON  ; 2-

METHOXY-1-

METHYLETHYLACETAA

T ; N-BUTYLACETAAT ; 

XYLEEN 

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 

3(b) GLASS BODY PRIMER - 

BLACK (30 ML) ; 

BUTANON  ; 

HEXAMETHYLENE 

DIISOCYANATE, 

OLIGOMERS ; N-

BUTYLACETAAT ; 

XYLEEN 

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 

40. BUTANON  ; 2-

METHOXY-1-

METHYLETHYLACETAA

T ; N-BUTYLACETAAT ; 

XYLEEN 

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. 

74. GLASS BODY PRIMER - 

BLACK (30 ML) 

Diisocyanaten, O=C=N-R-N=C=O, waarbij R een alifatische of aromatische 

koolwaterstofeenheid van onbepaalde lengte is 
 

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. 

Bevat geen stof (stoffen) die valt (vallen) onder Verordening (EU) nr. 2019/1021 van Het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 

betreffende persistente organische verontreinigende stoffen. 

Bevat geen stoffen die vallen onder VERORDENING (EG) Nr. 1005/2009 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 16 september 

2009 betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen. 

Bevat geen stoffen die vallen onder Verordening (EU) nr. 2019/1148 van het Europees Parlement en van de Raad van donderdag 20 juni 2019 

betreffende de marketing en het gebruik van precursoren voor explosieven. 

VOC-gehalte : 72,34 % 665,5 g/l 

Verordening 2012/18/EU (SEVESO III) 

Seveso Aanvullende informatie : P5c : Ontvlambare vloeistoffen.E2 : Gevaar voor het aquatisch milieu. E2 : Gevaar voor het 

aquatisch milieu. 

Bevat een stof die valt onder Verordening (EG) 273/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 11 februari 2004 betreffende de 

vervaardiging en het op de markt brengen van bepaalde stoffen die worden gebruikt bij de illegale vervaardiging van verdovende middelen en 

psychotrope stoffen. 

Naam CN 

designation 

CAS-Nr CN-code Categorie Drempelwaard

e 

Bijlage 

Methylethylketone Butanone 78-93-3 2914 12 00 Categorie 3  Bijlage I 
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15.1.2. Nationale voorschriften 

Frankrijk 

Beroepsziektes 

Code Beschrijving: Reinigingsmiddel 

RG 4 BIS Maag-darmproblemen veroorzaakt door benzeen, tolueen, xylenen en alle productie die deze stoffen bevatten 

RG 84 Aandoeningen veroorzaakt door vloeibare organische oplosmiddelen voor persoonlijk gebruik: verzadigde of 

onverzadigde alifatische of cyclische vloeibare koolwaterstoffen en mengsels hiervan; vloeibare gehalogeneerde 

koolwaterstoffen; nitraatderivatieven van alifatische koolwaterstoffen; alcoholen; glycolen, glycolethers; ketonen; 

aldehyden; alifatische en cyclische ethers, waaronder tetrahydrofuraan; esters; dimethylformamide en 

dimethylacetamine; acetonitril en propionitril; pyridine; dimethylsulfoon en dimethylsulfoxide 

 

Duitsland 

Waterbedreigingsklasse (WGK) 2 : WGK: 1, zwak waterbedreigend (Indeling conform AwSV, bijlage 1) 

Resolutie gevaarlijke incidenten (12. BImSchV) : Valt niet onder de Resolutie gevaarlijke incidenten (12. BImSchV) 

Nederland 

ABM categorie : A(3) - schadelijk voor in water levende organismen, kan in het aquatische milieu op lange 

termijn schadelijke effecten veroorzaken 

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : Geen van de bestanddelen zijn aanwezig 

SZW-lijst van mutagene stoffen : Geen van de bestanddelen zijn aanwezig 

SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Borstvoeding : Geen van de bestanddelen zijn aanwezig 

SZW-lijst van reprotoxische stoffen – 

Vruchtbaarheid 

: Geen van de bestanddelen zijn aanwezig 

SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Ontwikkeling : XYLEEN is aanwezig 

Denemarken 

Opmerkingen betreffende de indeling : Wettelijke interventie richtlijnen voor de opslag van brandbare vloeistoffen moeten worden 

gevolgd 

Deense nationale voorschriften : Jongeren onder de 18 jaar mogen het product niet gebruiken 

Zwangere/zogende vrouwen die met het product werken, dienen er niet rechtstreeks mee in 

contact te komen 

Personen die lijden aan astma, eczeem, chronische longaandoeningen of huid- of 

longallergieën voor isocyanaten mogen niet met dit product werken 

De regels van de Deense autoriteiten voor arbeidsomstandigheden inzake het gebruik van 

expoxyharsen en isocyanaten moeten nageleefd worden bij gebruik en afvoer 

Zwitserland 

Opslagklasse (LK) : LK 3 - Ontvlambare vloeistoffen 

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling 

Geen chemische veiligheidsbeoordeling is uitgevoerd 

RUBRIEK 16: Overige informatie 

Vermelding van wijzigingen: 

Dit veiligheidsinformatieblad (VIB) is volledig gewijzigd (niet vermelde wijzigingen). 

 

Afkortingen en acroniemen: 

ADN Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenvaartwegen 

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

ATE Acute toxiciteitsschatting 

BCF Bioconcentratiefactor 

BLV Biologische grenswaarde 

BOD Biochemisch zuurstofverbruik (BZV) 

COD Chemisch zuurstofverbruik (CZV) 
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Afkortingen en acroniemen: 

DMEL Afgeleide dosis met minimaal effect 

DNEL Afgeleide dosis zonder effect 

EG-Nr Europese commissie Nummer 

EC50 Mediaan effectieve concentratie 

EN Europese standaard 

IARC Internationaal Centrum voor Kankeronderzoek 

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) 

LOAEL Laagste dosis of concentratie waarbij een schadelijk effect werd vastgesteld 

NOAEC Concentratie waarbij geen schadelijk effect werd vastgesteld 

NOAEL Dosis of concentratie waarbij geen schadelijk effect werd vastgesteld 

NOEC Concentratie zonder waargenomen effecten 

OECD Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, OESO 

OEL Beroepsmatige blootstellingslimiet 

PBT Persistente, bioaccumulerende en toxische stof 

PNEC Voorspelde concentratie(s) zonder effect 

RID Reglement betreffende het internationale spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen 

VIB Veiligheidsinformatieblad 

STP Waterzuiveringsinstallatie 

ThZV Theoretisch zuurstofverbruik (TZV) 

TLM Mediane Tolerantie Limiet 

VOS Vluchtige organische stoffen 

CAS-Nr Chemical Abstract Service - Nummer 

N.E.G. Niet Elders Genoemd 

zPzB Zeer persistent en zeer bioaccumulerend, zPzB 

ED Hormoonontregelende eigenschappen 

 

Gegevensbronnen : Informatie van onze leveranciers, zoals gegevens uit "geregistreerde stoffen databank" van 

het Europeese agentschap voor chemische stoffen (ECHA) worden voor het samenstellen 

van de veiligheidsfiche gebruikt. Indelingsprocedure: . Gezondheids- en milieugevaren: De 

methode voor indeling van mengsels op basis van de bestanddelen van het mengsel 

(somformule). Fysische en chemische eigenschappen: De indeling berust op basis van de 

resultaten van de geteste mengsels. 

Opleidingsadvies : Per 24 augustus 2023 moet voor industrieel of beroepsmatig gebruik een passende 

opleiding zijn voltooid. 
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Overige informatie : R74: 1. Mogen na 24 augustus 2023 niet als stoffen als zodanig, als bestanddeel in andere 

stoffen of in mengsels voor industrieel en beroepsmatig gebruik worden gebruikt, tenzij: a) 

de concentratie aan diisocyanaten, afzonderlijk en in combinaties, lager is dan 0,1 

gewichtsprocent, of b) de werkgever of de zelfstandige ervoor zorgt dat industriële of 

beroepsmatige gebruikers vóór het gebruik van de stof(fen) of mengsel(s) met succes een 

opleiding over het veilig gebruik van diisocyanaten hebben voltooid. 2. Mogen na 24 

februari 2022 niet als stoffen als zodanig, als bestanddeel in andere stoffen of in mengsels 

voor industrieel en beroepsmatig gebruik in de handel worden gebracht, tenzij: a) de 

concentratie aan diisocyanaten, afzonderlijk en in combinaties, lager is dan 0,1 

gewichtsprocent, of b) de leverancier ervoor zorgt dat de ontvanger van de stof(fen) of 

mengsel(s) wordt voorzien van informatie over de voorschriften als bedoeld in punt 1, onder 

b), en dat op de verpakking, duidelijk te onderscheiden van de overige informatie op het 

etiket, de volgende tekst wordt aangebracht: “per 24 augustus 2023 moet voor industrieel of 

beroepsmatig gebruik een passende opleiding zijn voltooid”. 3. Voor de toepassing van 

deze vermelding wordt onder “industriële en beroepsmatige gebruiker(s)” verstaan: alle 

werknemers en zelfstandigen die met diisocyanaten als zodanig, als bestanddeel in andere 

stoffen of in mengsels voor industrieel en beroepsmatig gebruik werken, of toezicht houden 

op deze taken. 4. De in punt 1, onder b), bedoelde opleiding omvat de instructies over het 

onder controle houden van de blootstelling aan diisocyanaten via de huid en de luchtwegen 

op de werkplek, onverminderd eventuele nationale grenswaarden voor beroepsmatige 

blootstelling of andere passende risicobeheersmaatregelen op nationaal niveau. De 

opleiding wordt gegeven door een deskundige op het gebied van veiligheid en gezondheid 

op het werk die de benodigde competenties via een relevante beroepsopleiding heeft 

opgedaan. De opleiding omvat ten minste: a) de in punt 5, onder a), genoemde 

opleidingsonderdelen voor alle vormen van industrieel en beroepsmatig gebruik; b) de in 

punt 5, onder a) en b), genoemde opleidingsonderdelen voor de volgende vormen van 

gebruik: — omgang met open mengsels bij omgevingstemperatuur (met inbegrip van 

schuimtunnels); — spuiten in een geventileerde spuitcabine; — aanbrengen met roller; — 

aanbrengen met kwast; — aanbrengen door onderdompeling en gieten; — mechanische 

nabehandeling (bv. snijden) van niet volledig uitgeharde artikelen die niet meer warm zijn; 

— schoonmaken en afval; — alle andere toepassingen waarbij zich vergelijkbare 

blootstelling via de huid en/of door inademing kan voordoen; c) de in punt 5, onder a), b) en 

c), genoemde opleidingsonderdelen voor de volgende vormen van gebruik: — werken met 

niet volledig uitgeharde artikelen (bv. pas uitgehard, nog warm); — toepassingen in 

gieterijen; — onderhoud en reparaties waarvoor toegang tot apparatuur nodig is; — open 

hantering van warme of hete formuleringen (> 45 °C); — spuiten in de open lucht, met 

beperkte of alleen natuurlijke ventilatie (hieronder vallen ook grote bedrijfshallen) en 

hoogenergetische spuitprocessen (bv. schuim, elastomeren), — en alle andere 

toepassingen waarbij zich vergelijkbare blootstelling via de huid en/of door inademing kan 

voordoen. 5. Onderdelen van de opleiding: a) een basisopleiding, met inbegrip van online-

opleiding, over: — de chemische samenstelling van diisocyanaten; — de toxicologische 

risico’s (waaronder acute toxiciteit); — blootstelling aan diisocyanaten; — grenswaarden 

voor beroepsmatige blootstelling; — hoe sensibilisatie zich kan ontwikkelen; — geur als 

indicatie van gevaar; — het verband tussen vluchtigheid en risico’s; — de viscositeit, de 

temperatuur en het moleculair gewicht van diisocyanaten; — persoonlijke hygiëne; — de 

benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen, met instructies over het correcte gebruik en 

de beperkingen daarvan; — de risico’s bij contact met de huid en blootstelling via 

inademing; — het verband tussen de gekozen toepassing en de risico’s; — huid- en 

ademhalingsbescherming; — ventilatie; — schoonmaken, lekkages, onderhoud; — 

verwijdering van lege verpakkingen; — bescherming van omstanders; — het onderscheiden 

van de kritieke stadia in de omgang met het materiaal; — specifieke nationale 

codesystemen (indien van toepassing); — veiligheid door gedrag; — certificaten of 

schriftelijke stukken die aantonen dat een opleiding met succes is voltooid; b) opleiding op 

een middelhoog niveau, met inbegrip van onlineopleiding, over: — aanvullende 

gedragsgerelateerde aspecten; — onderhoud; — veranderingsmanagement; — evaluatie 

van bestaande veiligheidsvoorschriften; — het verband tussen de gekozen toepassing en 

de risico’s; — certificaten of schriftelijke stukken die aantonen dat een opleiding met succes 

is voltooid; c) opleiding op een hoger niveau, met inbegrip van onlineopleiding, over: — alle 

benodigde aanvullende certificering voor de behandelde specifieke toepassingen; — 

spuiten buiten een spuitcabine; — open hantering van hete of warme formuleringen (> 45 

°C); — certificaten of schriftelijke stukken die aantonen dat een opleiding met succes is 

voltooid. 6. De opleiding moet voldoen aan de eisen van de lidstaat waar de industriële of 

beroepsmatige gebruiker(s) actief is/zijn. De lidstaten mogen hun eigen nationale 
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voorschriften betreffende het gebruik van de stoffen of mengsels toepassen of blijven 

toepassen mits aan de in de punten 4 en 5 vastgestelde minimumvoorschriften wordt 

voldaan. 7. De in punt 2, onder b), genoemde leverancier zorgt ervoor dat de ontvangers 

opleidingsmateriaal en cursussen overeenkomstig de punten 4 en 5 krijgen in een officiële 

taal van de lidstaat waar de stof(fen) of het/de mengsel(s) worden geleverd. De opleiding is 

afgestemd op de specifieke kenmerken van de geleverde producten, waaronder de 

samenstelling, de verpakking en het ontwerp daarvan. 8. Het succesvol voltooien van de in 

de punten 4 en 5 bedoelde opleiding moet door de werkgever of de zelfstandige worden 

gedocumenteerd. De opleiding wordt ten minste om de vijf jaar vernieuwd. 9. De lidstaten 

nemen in hun verslagen uit hoofde van artikel 117, lid 1, de volgende informatie op: a) alle 

eventueel door hen gestelde opleidingseisen en andere risicobeheersmaatregelen in 

verband met het industrieel en beroepsmatig gebruik van diisocyanaten waarin de nationale 

wetgeving voorziet; b) het jaarlijkse aantal gemelde en erkende, aan diisocyanaten 

gerelateerde gevallen van beroepsastma en van beroepsaandoeningen van de luchtwegen 

en de huid; c) de nationale grenzen voor beroepsmatige blootstelling voor diisocyanaten, in 

voorkomend geval; d) informatie over handhavingsactiviteiten met betrekking tot deze 

beperking. 10. Deze beperking geldt onverminderd andere wetgeving van de Unie inzake 

de bescherming van de veiligheid en de gezondheid van werknemers op de werkplek. 

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. 

 

Integrale tekst van de zinnen H en EUH: 

Acute Tox. 4 (Dermaal) Acute dermale toxiciteit, Categorie 4 

Acute Tox. 4 (Inhalatie) Acute toxiciteit bij inademing, Categorie 4 

Carc. 2 Kankerverwekkendheid, Categorie 2 

EUH204 Bevat isocyanaten. Kan een allergische reactie veroorzaken. 

Eye Irrit. 2 Ernstig oogletsel/oogirritatie, Categorie 2 

Flam. Liq. 2 Ontvlambare vloeistoffen, Categorie 2 

Flam. Liq. 3 Ontvlambare vloeistoffen, Categorie 3 

H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp. 

H226 Ontvlambare vloeistof en damp. 

H312 Schadelijk bij contact met de huid. 

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. 

H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. 

H351 Verdacht van het veroorzaken van kanker. 

H373 Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling. 

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

Skin Irrit. 2 Huidcorrosie/-irritatie, Categorie 2 
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Integrale tekst van de zinnen H en EUH: 

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, narcotische werking 

 

De indeling is in overeenstemming met : ATP 12 

Veiligheidsinformatieblad (VIB), EU 

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. 


