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RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming
1.1. Productidentificatie
Productvorm : Mengsel
Productnaam : Panelbonding Primer Black ( 1 ltr)
Productcode : 5070
1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik
1.2.1. Relevant geïdentificeerd gebruik
Geen aanvullende informatie beschikbaar

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] 
Ontvlambare vloeistoffen, categorie 2 H225 
Ernstig oogletsel/oogirritatie, categorie 2 H319 
Huidsensibilisatie, categorieën 1 H317 
Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling, categorie 3, 
narcotische werking

H336 

Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling, categorie 3, 
irritatie van de luchtwegen

H335 

Aspiratiegevaar, categorie 1 H304 
Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, categorie 3 H412 
Volledige tekst van de H-zinnen: zie hoofdstuk 16

Nadelige fysisch-chemische, gezondheids- en milieueffecten
Licht ontvlambare vloeistof en damp. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Kan een 
allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. 
Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
2.2. Etiketteringselementen
Etikettering conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]Weer te geven extra etiketteringWeer te geven extra indeling(en)

Gevarenpictogrammen (CLP) :

GHS02 GHS07 GHS08
Signaalwoord (CLP) : Gevaar
Gevaarlijke bestanddelen : 3-ISOCYANATOMETHYL-3,5,5-TRIMETHYLCYCLOHEXYL ISOCYANATE, 

OLIGOMERS; ethylacetaat; 1,6-hexaandiyl-bis(2-(2-(1-ethylpentyl)-3-
oxazolidinyl)ethyl)carbamaat; oplosmiddelnafta (aardolie), lichte aromatische; nafta met 
laag kookpunt — niet gespecificeerd; [een complexe verzameling koolwaterstoffen, 
verkregen door destillatie van aromatische stromen. Bestaat voornamelijk uit aromatische 
koolwaterstoffen, overwegend C8 tot en met C10, met een kooktraject van ongeveer 135 
°C tot 210 °C (275 °F tot 410 °F).; hexahydro-4-methylftaalzuuranhydride; 2,2,4-
trimethylpentaan; 3-isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylisocyanaat; 
isoforondiisocyanaat

ProPart International B.V.
Molenakker 3 3
5953 TW Reuver - Nederland
T +31 (0) 77 476 2368
info@propart-international.com - www.propart-international.com

mailto:info@propart-international.com
www.propart-international.com
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Gevarenaanduidingen (CLP) : H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp.
H304 - Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H412 - Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
H330 - Dodelijk bij inademing.

Veiligheidsaanbevelingen (CLP) : P210 - Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere 
ontstekingsbronnen. Niet roken.
P261 - Inademing van damp, spuitnevel vermijden.
P273 - Voorkom lozing in het milieu.
P280 - Beschermende handschoenen, Beschermende kleding, Gelaatsbescherming, 
Oogbescherming dragen.
P331 - GEEN braken opwekken.
P101 - Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking 
houden.
P301+P310 - NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM raadplegen.

EUH zinnen : EUH204 - Bevat isocyanaten. Kan een allergische reactie veroorzaken.
EUH066 - Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

Extra zinnen : Kinderveilige sluiting.
2.3. Andere gevaren
Andere gevaren die niet bijdragen tot de indeling : Kan de vorming van ontvlambare dampen veroorzaken.

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]

3-ISOCYANATOMETHYL-3,5,5-
TRIMETHYLCYCLOHEXYL ISOCYANATE, 
OLIGOMERS

(CAS-Nr) 53880-05-0 25 - 40 Resp. Sens. 1, H334
Skin Sens. 1, H317

ethylacetaat (CAS-Nr) 141-78-6
(EG-Nr) 205-500-4
(EU Identificatie-Nr) 607-022-00-5

15 - 25 Flam. Liq. 2, H225
Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H336

1,6-hexaandiyl-bis(2-(2-(1-ethylpentyl)-3-
oxazolidinyl)ethyl)carbamaat

(CAS-Nr) 140921-24-0
(EG-Nr) 411-700-4
(EU Identificatie-Nr) 616-079-00-5

15 - 25 Skin Sens. 1, H317

oplosmiddelnafta (aardolie), lichte aromatische; nafta 
met laag kookpunt — niet gespecificeerd; [een 
complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen 
door destillatie van aromatische stromen. Bestaat 
voornamelijk uit aromatische koolwaterstoffen, 
overwegend C8 tot en met C10, met een kooktraject 
van ongeveer 135 °C tot 210 °C (275 °F tot 410 °F).

(CAS-Nr) 64742-95-6
(EG-Nr) 265-199-0
(EU Identificatie-Nr) 649-356-00-4

10 - 20 Carc. 1B, H350
Muta. 1B, H340
Asp. Tox. 1, H304

hexahydro-4-methylftaalzuuranhydride
opgenomen als REACH kandidaat stof 
(Hexahydromethylphthalic anhydride [1], Hexahydro-
4-methylphthalic anhydride [2], Hexahydro-1-
methylphthalic anhydride [3], Hexahydro-3-
methylphthalic anhydride [4] [The individual isomers 
[2], [3] and [4] (including their cis- and trans- stereo 
isomeric forms) and all possible combinations of the 
isomers [1] are covered by this entry])

(CAS-Nr) 19438-60-9
(EG-Nr) 243-072-0
(EU Identificatie-Nr) 607-241-00-6

0,1 - 1 Eye Dam. 1, H318
Resp. Sens. 1, H334
Skin Sens. 1, H317

2,2,4-trimethylpentaan (CAS-Nr) 540-84-1
(EG-Nr) 208-759-1
(EU Identificatie-Nr) 601-009-00-8

0,1 - 1 Flam. Liq. 2, H225
Asp. Tox. 1, H304
Skin Irrit. 2, H315
STOT SE 3, H336
Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 1, H410
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3-isocyanatomethyl-3,5,5-
trimethylcyclohexylisocyanaat; isoforondiisocyanaat

(CAS-Nr) 4098-71-9
(EG-Nr) 223-861-6
(EU Identificatie-Nr) 615-008-00-5

0,1 - 1 Acute Tox. 3 (Inhalation), H331
Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H335
Skin Irrit. 2, H315
Resp. Sens. 1, H334
Skin Sens. 1, H317
Aquatic Chronic 2, H411

Specifieke concentratiegrenzen:

Naam Productidentificatie Specifieke concentratiegrenzen
3-isocyanatomethyl-3,5,5-
trimethylcyclohexylisocyanaat; isoforondiisocyanaat

(CAS-Nr) 4098-71-9
(EG-Nr) 223-861-6
(EU Identificatie-Nr) 615-008-00-5

( 0,5 =<C < 100) Resp. Sens. 1, H334
( 0,5 =<C < 100) Skin Sens. 1, H317

Volledige tekst van de H-zinnen: zie rubriek 16

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen
4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen
EHBO algemeen : Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
EHBO na inademing : De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. 

Bij onwel voelen een antigifcentrum of een arts raadplegen.
EHBO na contact met de huid : Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. Voorzichtig wassen met veel water en zeep.
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 : Niet laten braken. Onmiddellijk een arts bellen. Bij inslikken, mond met water spoelen 
(alleen als de persoon bij bewustzijn is).

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten
Symptomen/effecten na inademing : Ademhalingsmoeilijkheden. Hoesten. Misselijkheid.
Symptomen/effecten na contact met de huid : Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
Symptomen/effecten na contact met de ogen : Irritatie van de ogen.
Symptomen/effecten na opname door de mond : Irritatie van de keel en de luchtwegen.
4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling
Symptomatische behandeling. Kleine hoeveelheden methanol (CAS 67-56-1) worden gevormd door hydrolyse en afgifte na uitharding.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen
5.1. Blusmiddelen
Geschikte blusmiddelen : Verneveld water. Droog poeder. Schuim. Koolstofdioxide.
Ongeschikte blusmiddelen : Gebruik geen sterke waterstraal.
5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt
Explosiegevaar : Vermijd het rondzweven van stofdeeltjes in de lucht want die kunnen een explosie 

veroorzaken. Dampen kunnen een ontplofbaar mengsel met lucht vormen.
Gevaarlijke ontledingsproducten in geval van 
brand

: Koolstofdioxide. Koolstofmonoxide. Waterstofcyanide.

5.3. Advies voor brandweerlieden
Voorzorgsmaatregelen tegen brand : Vermijd dat het bluswater in het milieu terechtkomt.
Bescherming tijdens brandbestrijding : Niet ingrijpen zonder geschikte veiligheidsmiddelen. Onafhankelijk werkend 

ademhalingsapparaat. Volledig beschermende kleding.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel
6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures
Algemene maatregelen : Ontstekingsbronnen verwijderen.

6.1.1. Voor andere personen dan de hulpdiensten
Beschermingsmiddelen : Volledig beschermende kleding.
Noodprocedures : Verontreinigde omgeving ventileren. Overbodig personeel weg laten gaan. Inademing van 

stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.

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".
6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen
Voorkom lozing in het milieu. Voorkom dat de vloeistof in de riolering, waterwegen, ondergronds of in de fundering komt.
6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal
Voor insluiting : Grote gemorste hoeveelheden product met zand of aarde indammen.
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Reinigingsmethodes : Gemorste vloeistof absorberen met een absorptiemiddel. Waarschuw de autoriteiten, als 
het product in de riolering of open water terechtkomt. Vonkvrij gereedschap gebruiken.

Overige informatie : Afvalstoffen of vaste residuen naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf brengen.
6.4. Verwijzing naar andere rubrieken
Zie Rubriek 7. Zie Rubriek 8. RUBRIEK 12.

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

: Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere 
ontstekingsbronnen. Niet roken. Voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van 
statische elektriciteit. Gebruik explosieveilige apparatuur. Draag een persoonlijke 
beschermingsuitrusting. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. 
Vermijd contact met de ogen en de huid en adem damp en nevel niet in. 5. 
Brandpreventiemaatregelen.

Hygiënische maatregelen : Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. Niet eten, drinken of 
roken tijdens het gebruik van dit product. Na hantering van dit product altijd handen 
wassen. De uitrusting, werkplaats en kleding regelmatig schoonmaken.

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten
Technische maatregelen : Opslag- en opvangreservoir aarden.
Opslagvoorwaarden : Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren. In goed gesloten verpakking 

bewaren.
7.3. Specifiek eindgebruik
Kleefmiddelen, afdichtingsmiddelen.

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming
8.1. Controleparameters
Panelbonding Primer Black ( 1 ltr) 
EU Lokale naam Methanol

EU IOELV TWA (mg/m³) 260 mg/m³

EU IOELV TWA (ppm) 200 ppm

EU Aantekeningen skin

EU Referentie voorschriften COMMISSION DIRECTIVE 2006/15/EC

Nederland Lokale naam Methanol

Nederland Grenswaarde TGG 8H (mg/m³) 133 mg/m³

Nederland Opmerking (MAC) 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.

Nederland Referentie voorschriften Arbeidsomstandighedenregeling 2018

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling
Passende technische maatregelen:
Zorg voor een goede ventilatie van de werkplek. Vonkvrije, explosieveilige apparatuur/verlichting gebruiken. Zorg voor een geschikte ventilatie 
en/of afzuiging.

Materiaalkeuze beschermende kleding:

Voorwaarde Materiaal Norm

Beschermende kleding met lange mouwen
 

Bescherming van de handen:

Beschermende handschoenen

Type Materiaal permeatie Dikte (mm) Penetratie Norm

Wegwerphandschoene
n

Neopreen rubber 
(HNBR), Nitrilrubber 
(NBR), Butylrubber

4 (> 120 minuten) EN ISO 374
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Bescherming van de ogen:

Nauwaansluitende bril

Type Gebruik Kenmerken Norm

Nauwaansluitende bril, 
Gelaatsbescherming

EN 166

Huid en lichaam bescherming:

Draag geschikte beschermende kleding
 

Bescherming van de ademhalingswegen:

Bij ontoereikende ventilatie een geschikt ademhalingsapparaat gebruiken

Toestel Type filter Voorwaarde Norm

Ademhalingsbescherming Extra persoonlijke bescherming: 
A/P2-stofmasker voor organische 
dampen en schadelijk stoffen, 
Bruin, wit

EN 140

Beperking en controle van de blootstelling van het milieu:
Voorkom lozing in het milieu.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen
9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen
Fysische toestand : Vloeibaar
Kleur : Zwart.
Geur : Oplosmiddel.
Geurdrempelwaarde : Geen gegevens beschikbaar
pH : Geen gegevens beschikbaar
Snelheid van relatieve verdamping 
(Butylacetaat=1)

: Geen gegevens beschikbaar

Smeltpunt : Niet van toepassing
Vriespunt : Geen gegevens beschikbaar
Kookpunt : ≈ 56 °C
Vlampunt : ≈ -4 °C
Zelfontbrandingstemperatuur : Geen gegevens beschikbaar
Ontledingstemperatuur : Geen gegevens beschikbaar
Ontvlambaarheid (vast,gas) : Niet van toepassing
Dampspanning : < 1100 hPa 50°
Relatieve dampdichtheid bij 20 °C : Geen gegevens beschikbaar
Relatieve dichtheid : 0,9
Oplosbaarheid : Geen gegevens beschikbaar
Log Pow : Geen gegevens beschikbaar
Viscositeit, kinematisch : < 20 mm²/s 40°
Viscositeit, dynamisch : Geen gegevens beschikbaar
Ontploffingseigenschappen : Het product is niet ontploffingsgevaarlijk, maar de vorming van ontploffingsgevaarlijke 

damp-/luchtmengsels is mogelijk.
Oxiderende eigenschappen : Geen gegevens beschikbaar
Explosiegrenzen : Geen gegevens beschikbaar
9.2. Overige informatie
VOC-gehalte : <= 40 %
Schijnbare dichtheid : 0,9 g/cm³

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit
10.1. Reactiviteit
Licht ontvlambare vloeistof en damp. Het product is onder normale gebruiks-, opslag- en transportcondities niet reactief.
10.2. Chemische stabiliteit
Stabiel onder normale omstandigheden.
10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties
Geen gevaarlijke reacties bekend onder normale gebruiksomstandigheden.
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10.4. Te vermijden omstandigheden
Geen vlammen, geen vonken. Alle ontstekingsbronnen verwijderen. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen (inclusief statische ontladingen). 
Kan explosieve mengsels met lucht vormen.
10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen
Sterke zuren. Basen.
10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten
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) : Niet ingedeeld

ethylacetaat (141-78-6)
LD50 oraal rat ≈ 5620 mg/kg

LD50 dermaal konijn > 18000 mg/kg

LC50 inhalatie rat (mg/l) 29,3 mg/l Air

1,6-hexaandiyl-bis(2-(2-(1-ethylpentyl)-3-oxazolidinyl)ethyl)carbamaat (140921-24-0)
LD50 oraal > 2000 mg/kg

LD50 dermaal > 2000 mg/kg

oplosmiddelnafta (aardolie), lichte aromatische; nafta met laag kookpunt — niet gespecificeerd; [een complexe 
verzameling koolwaterstoffen, verkregen door destillatie van aromatische stromen. Bestaat voornamelijk uit aromatische 
koolwaterstoffen, overwegend C8 tot en met C10, met een kooktraject van ongeveer 135 °C tot 210 °C (275 °F tot 410 °F). 
(64742-95-6)
LD50 oraal rat ≈ 8400 mg/kg

LD50 dermaal konijn > 2000 mg/kg

LC50 inhalatie rat (ppm) ≈ 3400 ppm/4h

hexahydro-4-methylftaalzuuranhydride (19438-60-9)
LD50 oraal rat > 2000 mg/kg OECD 423

LD50 dermaal rat > 2000 mg/kg OECD 402

2,2,4-trimethylpentaan (540-84-1)
LD50 oraal rat > 5000 mg/kg

LD50 dermaal konijn > 2000 mg/kg

LC50 inhalatie rat (Stof/Mist - mg/l/4u) > 14,38 mg/l/4u

3-isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylisocyanaat; isoforondiisocyanaat (4098-71-9)
LD50 oraal rat ≈ 4814 mg/kg

LD50 dermaal konijn 1060 - 4780 mg/kg

LC50 inhalatie rat (Stof/Mist - mg/l/4u) ≈ 0,135 mg/l/4u

Huidcorrosie/-irritatie : Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid
Ernstig oogletsel/oogirritatie : Uiterst irriterend voor de ogen
Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid : Inademing kan longoedeem veroorzaken. Risico op een longontsteking
Aanvullende informatie : Dodelijk bij inslikken
Mutageniteit in geslachtscellen : Niet ingedeeld
Kankerverwekkendheid : Niet ingedeeld

Giftigheid voor de voortplanting : Niet ingedeeld
STOT bij eenmalige blootstelling : Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
STOT bij herhaalde blootstelling : Niet ingedeeld
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Gevaar bij inademing : Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.

Panelbonding Primer Black ( 1 ltr) 
Viscositeit, kinematisch < 20 mm²/s 40°

RUBRIEK 12: Ecologische informatie
12.1. Toxiciteit
Ecologie - algemeen : Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Acute aquatische toxiciteit : Niet ingedeeld
Chronische aquatische toxiciteit : Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

3-ISOCYANATOMETHYL-3,5,5-TRIMETHYLCYCLOHEXYL ISOCYANATE, OLIGOMERS (53880-05-0)
LC50 vissen 1 > 1,5 mg/l

EC50 72h algae 1 > 3,36 mg/l

ErC50 (algen) > 3,1 mg/l OECD 201

ethylacetaat (141-78-6)
LC50 vissen 1 ≈ 484 mg/l

LC50 vissen 2 220 - 250 mg/l

LC50 andere waterorganismen 1 352 - 500 mg/l

EC50 Daphnia 1 ≈ 3300 mg/l

EC50 andere waterorganismen 1 ≈ 560 mg/l

oplosmiddelnafta (aardolie), lichte aromatische; nafta met laag kookpunt — niet gespecificeerd; [een complexe 
verzameling koolwaterstoffen, verkregen door destillatie van aromatische stromen. Bestaat voornamelijk uit aromatische 
koolwaterstoffen, overwegend C8 tot en met C10, met een kooktraject van ongeveer 135 °C tot 210 °C (275 °F tot 410 °F). 
(64742-95-6)
LC50 vissen 1 ≈ 9,22 mg/l

EC50 Daphnia 1 ≈ 3,2 mg/l

hexahydro-4-methylftaalzuuranhydride (19438-60-9)
LC50 vissen 1 > 100 mg/l OECD 203

EC50 Daphnia 1 > 100 mg/l OECD 202

EC50 72h algae 1 ≈ 81,3 mg/l OECD 201

3-isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylisocyanaat; isoforondiisocyanaat (4098-71-9)
LC50 vissen 1 ≈ 1,8 mg/l 48h

EC50 Daphnia 1 > 3,36 mg/l

EC50 72h algae 1 ≈ 83,7 mg/l 24h
12.2. Persistentie en afbreekbaarheid
Geen aanvullende informatie beschikbaar
12.3. Bioaccumulatie
Geen aanvullende informatie beschikbaar
12.4. Mobiliteit in de bodem
Geen aanvullende informatie beschikbaar
12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling
Component
hexahydro-4-methylftaalzuuranhydride (19438-60-9) 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
Geen aanvullende informatie beschikbaar
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RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering
13.1. Afvalverwerkingsmethoden
Afvalverwerkingsmethoden : Inhoud/verpakking afvoeren conform de sorteerinstructies van een erkend inzamelbedrijf.
Aanbevelingen voor afvoer van 
producten/verpakkingen

: Als gevaarlijk afval afvoeren.

Aanvullende informatie : Licht ontvlambare dampen kunnen zich ophopen in het vat.
EURAL-code : 08 04 09* - afval van lijm en kit dat organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen 

bevat

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

ADR IMDG IATA ADN RID

14.1. VN-nummer
UN 1993 UN 1993 UN 1993 UN 1993 UN 1993

14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN
BRANDBARE VLOEISTOF, 

N.E.G.
FLAMMABLE LIQUID, 

N.O.S.
Flammable liquid, n.o.s. BRANDBARE VLOEISTOF, 

N.E.G.
BRANDBARE VLOEISTOF, 

N.E.G.

Omschrijving vervoerdocument

UN 1993 BRANDBARE 
VLOEISTOF, N.E.G., 3, II, 

(D/E)

UN 1993 FLAMMABLE 
LIQUID, N.O.S., 3, II

UN 1993 Flammable liquid, 
n.o.s., 3, II

UN 1993 BRANDBARE 
VLOEISTOF, N.E.G., 3, II

UN 1993 BRANDBARE 
VLOEISTOF, N.E.G., 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
14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker
Landtransport
Classificatiecode (ADR) : F1 
Bijzondere bepalingen (ADR) : 274, 601, 640D
Gelimiteerde hoeveelheden (ADR) : 1l
Vrijgestelde hoeveelheden (ADR) : E2
Verpakkingsinstructies (ADR) : P001, IBC02, R001
Voorschriften voor gezamenlijke verpakking (ADR) : MP19 
Instructies voor transporttanks en bulkcontainers 
(ADR)

: T7

Bijzondere bepalingen voor transporttanks en 
bulkcontainers (ADR)

: TP1, TP8, TP28

Tankcode (ADR) : LGBF
Voertuig voor tankvervoer : FL
Vervoerscategorie (ADR) : 2
Bijzondere bepalingen voor het vervoer - Bedrijf 
(ADR)

: S2, S20

Gevaarsidentificatienummer (Kemler-nr.) : 33 
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Oranje identificatiebord :

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

Transport op open zee
Bijzondere bepaling (IMDG) : 274
Beperkte hoeveelheden (IMDG) : 1 L
Uitgezonderde hoeveelheden (IMDG) : E2
Verpakkingsinstructies  (IMDG) : P001
Verpakkingsinstructies IBC (IMDG) : IBC02 
Instructies voor tanks (IMDG) : T7 
Bijzondere bepalingen voor tanks (IMDG) : TP1, TP28, TP8 
Nr. NS (Brand) : F-E
Nr. NS (Verspilling) : S-E
Stuwagecategorie (IMDG) : B

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 bepaling (IATA) : A3
ERG-code (IATA) : 3H

Transport op binnenlandse wateren
Classificeringscode (ADN) : F1 
Bijzondere bepaling (ADN) : 274, 601, 640D
Beperkte hoeveelheden (ADN) : 1 L
Uitgezonderde hoeveelheden (ADN) : E2
Vervoer toegestaan (ADN) : T
Vereiste apparatuur (ADN) : PP, EX, A
Ventilatie (ADN) : VE01 
Aantal blauwe kegels/lichten (ADN) : 1

Spoorwegvervoer
Classificeringscode (RID) : F1 
Bijzondere bepaling (RID) : 274, 601, 640D
Beperkte hoeveelheden (RID) : 1L
Uitgezonderde hoeveelheden (RID) : E2
Verpakkingsinstructies  (RID) : P001, IBC02, R001
Bijzondere voorschriften voor gezamenlijke 
verpakking (RID)

: MP19 

Instructies voor transporttanks en bulkcontainers 
(RID)

: T7 

Bijzondere bepalingen voor transporttanks en 
bulkcontainers (RID)

: TP1, TP8, TP28 

Tankcodes voor RID-tanks (RID) : LGBF
Transportcategorie (RID) : 2
Expresspakket (RID) : CE7
Gevarenidentificatienummer (RID) : 33
14.7. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij Marpol en de IBC-code
Niet van toepassing
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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

Bevat geen stoffen waarvoor beperkingen gelden op grond van bijlage XVII van REACH
Bevat een stof van de kandidatenlijst van REACH met een concentratie van ≥ 0,1% of met een lagere specifieke limiet: Hexahydromethylphthalic 
anhydride [1], Hexahydro-4-methylphthalic anhydride [2], Hexahydro-1-methylphthalic anhydride [3], Hexahydro-3-methylphthalic anhydride [4] [The 
individual isomers [2], [3] and [4] (including their cis- and trans- stereo isomeric forms) and all possible combinations of the isomers [1] are covered 
by this entry] (EC 243-072-0, CAS 19438-60-9)
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.

 
VOC-gehalte : <= 40 %

15.1.2. Nationale voorschriften

Nederland
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : oplosmiddelnafta (aardolie), lichte aromatische; nafta met laag kookpunt — niet 

gespecificeerd; [een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door destillatie van 
aromatische stromen. Bestaat voornamelijk uit aromatische koolwaterstoffen, overwegend 
C8 tot en met C10, met een kooktraject van ongeveer 135 °C tot 210 °C (275 °F tot 410 
°F). is aanwezig

SZW-lijst van mutagene stoffen : oplosmiddelnafta (aardolie), lichte aromatische; nafta met laag kookpunt — niet 
gespecificeerd; [een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door destillatie van 
aromatische stromen. Bestaat voornamelijk uit aromatische koolwaterstoffen, overwegend 
C8 tot en met C10, met een kooktraject van ongeveer 135 °C tot 210 °C (275 °F tot 410 
°F). is 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
Geen chemische veiligheidsbeoordeling is uitgevoerd

RUBRIEK 16: Overige informatie

 Integrale tekst van de zinnen H en EUH:

Acute Tox. 3 (Inhalation) Acute toxiciteit bij inademing, categorie 3

Aquatic Acute 1 Acuut gevaar voor het aquatisch milieu, categorie 1

Aquatic Chronic 1 Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, categorie 1

Aquatic Chronic 2 Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, categorie 2

Asp. Tox. 1 Aspiratiegevaar, categorie 1

Carc. 1B Kankerverwekkendheid, categorie 1B

Eye Dam. 1 Ernstig oogletsel/oogirritatie, categorie 1

Eye Irrit. 2 Ernstig oogletsel/oogirritatie, categorie 2

Flam. Liq. 2 Ontvlambare vloeistoffen, categorie 2

Muta. 1B Mutageniteit in geslachtscellen, categorie 1B

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

Skin Irrit. 2 Huidcorrosie/-irritatie, categorie 2

Skin Sens. 1 Huidsensibilisatie, categorieën 1

STOT SE 3 Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling, categorie 3, narcotische werking

STOT SE 3 Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling, categorie 3, irritatie van de luchtwegen

H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.
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H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.

H315 Veroorzaakt huidirritatie.

H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H331 Giftig 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.

H340 Kan genetische schade veroorzaken.

H350 Kan kanker veroorzaken.

H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen.

H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

EUH204 Bevat isocyanaten. Kan een allergische reactie veroorzaken.

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.


