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1. Identifikation af stoffet/materialet og af leverandøren 
 
  AstiOP Komp. B (Isocyanatkomponente) 
  Anvendelse: kemikalie 
 

BEIL 
  Kunststoff-Produktions- und Handelsgesellschaft mbH 
  Lehmkuhlenweg 9 
  D- 31224 Peine 
  Telefon: +49 (0)5171/70 99-0 
  Telefax: +49 (0)5171/70 99-29 
  E-Mail: service@beil-peine.de 
 
  Nødsituation: Giftzentrale Göttingen  
    Tel:. +49 (0)551/19240 
    Telefax: +49 (0)551/3831881 
 

 
2. Fareidentifikation 
  Farlig ved indånding. 
  Irriterer øjnene, åndedrætsorganerne og huden. 
  Kan give overfølsomhed ved indånding og ved kontakt med huden. 

 
3. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer 
  Kemisk beskrivelse 
  P-MDI (Inshold: 100 %) 
  CAS-nummer: 9016-87-9  

 
4. Førstehjælpsforanstaltninger 
  Generelle oplysninger: Forurenet tøj fjernes straks. 
  Efter indånding: Ro, frisk luft, lægehjælp.  

Ved kontakt med øjnene: Skyl straks grundigt i mindst 15 minutter under rindende vand med 
åbne øjne, kontakt øjenlæge.  
Ved hudkontakt: Kommer stoffet på huden vaskes straks med polyethylenglycol, efterfulgt af 
store mængder vand. Opsøg læge ved vedvarende hudirritaton. 
Ved indtagelse: Skyl straks munden og drik derefter rigelige mængder vand, undgå 
opkastning, lægehjælp 

  Bemærkninger til lægen:  
Farer: Symptomerne kan optræde forsinket.  
Behandling: Symptomatisk behandling (dekontamination, vitalfunktionen), 
ingen specifik modgift kendes, til lungeødemprofylakse: Corticosteroid-
doseringsspray.  
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5. Brandbekæmpelse 

Egnet slukningsmiddel: tørt slukningsmiddel, kuldioxid, skum modstandsdygtigt overfor 
alkohol, vandforstøvningsstråle  

  Særlige farer: kuldioxid, carbonmonoxid, cyanbrinte, nitrogenoxid, isocyanat 
  De nævnte stoffer/stofgrupper kan frigøres ved brand. 
  Særlig beskyttelsesudrustning: Brug luftforsynet åndedrætsværn og beskyttelsesdragt.  

Øvrigt: Beholdere udsat for ild afkøles med vand. Brandrester og kontamineret slukningsvand 
bortskaffes i overensstemmelse med de lokale myndigheders forskrifter 

 
6. Forholdsregler over for udslip ved uheld 
  Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer: Anvend personlig beskyttelsesdragt. 
  Sørg for tilstrækkelig ventilation. Brug åndedrætsværn ved risiko for kontakt med  
  dampe/støv/aerosol. 
  Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af miljøet: Må ikke tømmes i kloakafløb. Må ikke 
  komme i undergrunden/jorden.  
  Forholdsregler ved rengøring/opsamling:  
  Ved store mængder: Produktet pumpes bort.  

Ved rester: Opsamles med væskebindende materiale (f.eks. sand, savsmuld, 
universalbindemiddel). Det materiale, der er opsamlet, bortskaffes i henhold til 
Miljøministeriets bestemmelser om bortskaffelse af affald. Neutraliser med en opløsning af 5-10 
% Natriumcarbonat, 0,2 - 2 % detergent og 90 - 95 % vand. 

 
7. Håndtering og opbevaring 
  Håndtering: 

Sørg for god udsugning på forarbejdningsmaskinerne. Sørg for god rumventilation på lager og 
arbejdsplads. Undgå aerosoldannelse. Ved omgang med det opvarmede produkt skal effektiv 
udsugning og åndedrætsværn benyttes. Brug åndedrætsværn ved sprøjtning. Bristefare ved 
gastæt lukning. Beskyttes mod fugtighed. Produkter, der netop er fremstillet af isocyanater, 
kan indeholde ufuldstændigt reagerede isocyanater og andre farlige stoffer  

  Opbevaring: 
Holdes væk fra vand. Holdes adskilt fra nærings- og nydelsesmidler samt foderstoffer. Holdes 
adskilt fra syrer og baser. 
Egnede materialer: High density polyethylen (HDPE), Low densitypolyethylen (LDPE), stål 
Uegnede materialer: papir, pap  
Yderligere oplysninger til lagringsbetingelserne: Emballagen opbevares tæt lukket, og 
opbevares på et køligt godt ventileret sted. Beskyttes mod fugtighed. Risiko for dannelse af 
CO2-overtryk Bristefare ved gastæt lukning.    

 
8.  Eksponeringskontrol/personlige værnemidler 
  Indholdsstoffer hvis grænseværdier skal overholdes på den enkelte arbejdsplads 
  101-68-8: diphenylmethan-4,4’-diisocyanat (MDI) 
  Tidsvægtet gennemsnitsgrænseværdi 0,05 mg/m³; 0,005ppm (GV(DK)) 
  Personlige værnemidler 

Beskyttelse af åndedrætsorganer: Åndedrætsværn ved udslip af 
dampe/aerosoler. Kombinationsfilter for organiske, uorganiske, sure uorganiske 
og basiske gasser/dampe (f.eks. EN 14387 type ABEK).  
Beskyttelse af hænder: 
Kemikaliebestandige beskyttelseshandsker (EN 374)  
Egnede materialer også ved langvarig, direkte kontakt (anbefalet:  
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Beskyttelsesindeks 6, svarende til > 480 minutters gennemtrængningstid efter EN 374):  
butylgummi (butyl) - 0,7 mm materialetykkelse 
nitrilgummi (NBR) - 0,4 mm materialetykkelse  
chloroprengummi (CR) - 0,5 mm materialetykkelse  
Uegnede materialer : polyvinylchlorid, polyethylen-laminat  

  Beskyttelse af øjne: 
  Beskyttelsesbriller med sideskærme (stelbriller) (EN 166) 
  Beskyttelse af hud:: 
  Sikkerhedssko (f.eks. efter EN ISO 20346) 
  Generelle beskyttelses- og hygiejneforanstaltninger: 
  Undgå indånding af dampe/aerosoltåger. Ved produkter, der netop er fremstillet af  
  isocyanater, skal kropsbeskyttelse og kemikaliebestandige hansker benyttes. I tillæg til de 
  angivne personlige værnemidler anbefales det at bære lukket heldragt. Under arbejdet må der 
  ikke spises, drikkes, ryges, snuses tobak. Tilmudset tøj tages straks af. Hænder og/eller ansigt 
  vaskes før pauser og ved arbejdstidens ophør. Efter arbejde sørg for rengøring af huden samt 
  hudpleje. 

 
9. Fysisk-kemiske egenskaber 
  Fysisk form:    flydende 
  Farve:     brun  
  Lugt:    jordagtig, muggen 
  Smeltepunkt:   < 10 °C 
  kogepunktsinterval:  330 °C   ( 1.013 mbar)  
  Flammepunkt:   > 204 °C 
  Antændelsestemperatur: > 600 °C  
  Damptryk:   < 0,01 Pa  ( 25 °C)  
  Densitet:   1,23 g/cm3   ( 25 °C)  
  Viskositet, dynamisk:  170 - 250 mPa.s ( 25 °C)  

 
10. Stabilitet og reaktivitet 
  Forhold, der skal undgås: temperatur: > 90 °C 

Termisk nedbrydning:  > 230 °C 
  Materialer, der skal undgås: syrer, alkohol, aminer, vand, basisk affald 
  Farlige reaktioner 
  Ved kontakt med vand dannes gasformige nedbrydningsprodukter, hvilket kan føre til overtryk i 
  tæt lukkede beholdere. Sprængningsfare. Reaktioner med stoffer, som indeholder aktivt brint.  
  Farlige nedbrydningsprodukter: 
  Ingen farlige nedbrydningsprodukter ved forskriftmæssig opbevaring og håndtering. 

 
11.  Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber) 
  Akut toksicitet: 

Vurdering af akut toksicitet: I praksis ikke toksisk ved én enkel oral indtagelse. Praktisk taget 
ikke toksisk efter kontakt med huden een gang. Farlig ved indånding 
LD50/oral/rotte: > 10.000 mg/kg  

  LD50/dermal/kanin: >10.000 mg/kg  
  Irritation: 

Vurdering af irritationseffekt: Irriterer øjnene, åndedrætsorganerne og huden 
  Primær hudirritation: Lokalirriterende.  
  Primær slimhindeirritation: Lokalirriterende
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  Sensibilisering: 
  Vurdering af sensibilitet: Kan give overfølsomhed ved indånding og ved kontakt med huden. 
  Gentoksisitet:  
  Bedømmelse mutagenitet: Stoffet viste ganske vist i forskellige testsystemer for  
   mikroorganismer og cellekulturer mutagen virkning; dette kan dog ikke bekræftes i 
forsøg med   pattedyr.  
  Carcinogenitet  
  Bedømmelse carcinogenitet: Mulighed for kræftfremkaldende effekt. Stoffet blev testet i form 
  af respirable aerosoler.  
  Reproduktionstoksicitet:  
  Vurdering af reproduktionstoksicitet: Gentagen indånding af stoffet forårsager ingen  
  beskadigelse af reproduktionsorganerne.  
  Udviklingstoksicitet  
  Vurdering af teratogenicitet: Dyreforsøg, ved indgift af mængder, der ikke er giftige for  
  forældredyrene, viser ingen teratogen virkning.  
  Andre relevante infomationer om toksicitet:  
  Det er ikke nødvendigt at frygte for risiko for fosterskadendevirkning ved overholdelse af MAK-
  værdien. Indikation på mulig carcinogen virkning i dyreforsøg.  
  Erfaring fra mennesker:  
  hoste, åndenød, trykken for brystet, forbigåendeinfluenzalignende symptomer: Kan alt efter 
  koncentration forårsage stærk irritation af øjne og luftveje.  

 
12.  Miljøoplysninger 
  Økotoksikologi 
  Vurdering af aquatisk toksicitet: Der er stor sandsynlighed for, at produktet er harmløst overfor 
  aquatiske organismer. Ingen toksisk virkning indenfor området for vandopløselighed. 
  Fisketoksicitet: 
  LC0 (96 h) > 1.000 mg/l, Fisk (andet)  
  Akvatiske hvirvelløse dyr:  
  EC0 (24 h) > 500 mg/l, daphnier (andet)  
  Vandplante:  
  EC0 (72 h) 1.640 mg/l, Scenedesmus subspicatus (OECD Guideline 201)  
  Persistens og nedbrydelighed  
  Vurdering af bionedbrydelighed og eliminering (H2O): Dårlig biologisk nedbrydelighed 
  Oplysninger om eliminerbarhed: < 10 % BOD af TOD (28 d) (OECD Guideline 302 C) (aerob, 
  aktiveret slam) Ingen bionedbrydning iagttaget under forsøgsbetingelserne.  
  Bioakkumuleringspotentiale:  
  Akkumulation i organismer forventes ikke. 
  Andre negative virkninger 
  Adsorberbart organiskbundet halogen (AOX): Produktet indeholder ikke organisk bundet 
  halogen. 
  Supplerende oplysninger 
  Øvrige økotoksikologiske henvisninger: 
  Produktet bør ikke uden forbehandling udledes til vandløb. Undgå udløb til jord, vandløb og 
  kloak. 

 
13. Bortskaffelse 
  Forbrænding i egnet forbrændingsanlæg. Bør dog afstemmes med de lokale myndigheder. 
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Isocyanat-affald bortskaffes i tørre beholdere og aldrig sammen med andet affald (reaktion, 
farlig trykopbygning) 
Spild, affald m.m. opsamles i særlige beholdere mærket: 

  'Isocyanater. Allergirisiko', jf. epoxybekendtgørelsen (Danmark). 
  Affaldskatalogkode: 
  070208 Andre destillationsremanenser og reaktionsrester 
  Forurenet emballage: 
  orurenet emballage skal tømmes optimalt, og kan derefter genanvendes efter rensning 

 
14. Transportoplysninger 
  Land transport:  
  ADR:   Ikke farligt gods i forhold til transportforskrifterne  
  RID:  Ikke farligt gods i forhold til transportforskrifterne 
  Indenrigssøtransport: 
  ADNR:  Ikke farligt gods i forhold til transportforskrifterne 
  Søtransport: 
  IMDG:  Ikke farligt gods i forhold til transportforskrifterne 
  Lufttransport:  

IATA/ICAO: Ikke farligt gods i forhold til transportforskrifterne 

 
15. Oplysninger om regulering 
  Forskrifter i henhold til EU (Etikettering) / Nationale forskrifter: 
  Rådets direktiv 67/548/EØF af 27. juni 1967 om tilnærmelse af lovgivning om klassificering, 
  emballering og etikettering af farlige stoffer: 
  Faresymbol(er) 

Xn Sundhedsskadelig. 

 
  R-Sætning(er) 
  R 20  Farlig ved indånding. 
  R 36/37/38 Irriterer øjnene, åndedrætsorganerne og huden. 
  R 42/43  Kann give overfølsomhed ved indånding og ved kontakt med huden 
  S-Sætning(er) 
  S 23  Undgå indånding af dampe/aerosoltåger. 
  S 36/37  Brug sørligt arbejdstøj og egnede beskyttelseshandsker. 

S 45 Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende er omgående lægebehandling 
nødvendig; vis etikette, hvis det er muligt. 

  Indeholder isocyanater. Se fabrikantens oplysninger. 
  Stof(fer), der udløser klassificering - til etikketering: P-MDI 
  Øvrig regulering 
  Ifølge bekendtgørelsen om unges farlige arbejde må unge under 18 år som hovedregel ikke 
  arbejde med dette produkt (Danmark). 
  Produktet er omfattet af Arbejdstilsynets bekendtgørelse om epoxyharpikser og isocyanater 
  (Danmark). 

 
16. Andre oplysninger 
  Anbefalet brug: Kun til industriel brug.  

  Oplysningerne støtter sig til vores nuværende viden, men udgør dog ikke nogen tilsikring af 
  produktegenskaber og stifter heller ikke noget kontraktligt retsforhold. 
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1. Identifikation af stoffet/materialet og af leverandøren 
 
  AstiOP Komp. A  
 

BEIL 
  Kunststoff-Produktions- und Handelsgesellschaft mbH 
  Lehmkuhlenweg 9 
  D- 31224 Peine 
  Telefon: +49 (0)5171/70 99-0 
  Telefax: +49 (0)5171/70 99-29 
  E-Mail: service@beil-peine.de 
 
  Nødsituation: Giftzentrale Göttingen  
    Tel:. +49 (0)551/19240 
    Telefax: +49 (0)551/3831881 

 
2. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer 
  Kemisk beskrivelse 
  Produkt baseret på: polyol, katalysator, stabilisatorer  
  Farlige indholdsstoffer 
  methylbis(2-dimethylaminoethyl)amin    CAS-nummer: 3030-47-5 
  Indhold (W/W): >= 0,1 % - < 3 %   EF-nummer: 221-201-1 
  INDEX-nummer: 612-109-00-6    Faresymbol(er): T 
  R-Sætning(er): 22, 24, 34,  
  Hvis farlige indholdsstoffer er nævnt, er ordlyden af faresymbolet og R-sætningerne  
  specificeret i afsnit 16. 

 
3. Fareidentifikation 
  Ingen særlige risici er kendte. 

 
4. Førstehjælpsforanstaltninger 
  Generelle oplysninger: Forurenet tøj fjernes. 
  Efter indånding: Ved ubehag efter indånding af dampe/aerosoler: Frisk luft, lægehjælp 
  Ved hudkontakt: Vask grundigt med vand og sæbe 
  Ved kontakt med øjnene: Skyl straks grundigt i mindst 15 minutter under rindende vand med 
  åbne øjne, kontakt øjenlæge. 
  Ved indtagelse: Skyl straks munden og drik derefter rigelige mængder vand, undgå  
  opkastning, lægehjælp.  

 
5. Brandbekæmpelse 
  Egnet slukningsmiddel: vand, pulverslukningsmiddel, skum, kuldioxid 
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  Særlige farer: kuldioxid, carbonmonoxid, nitrogenoxid 
  De nævnte stoffer/stofgrupper kan frigøres ved brand. 
  Særlig beskyttelsesudrustning: Brug luftforsynet åndedrætsværn  
  Øvrigt: Brandrester og kontamineret slukningsvand bortskaffes i overensstemmelse med de 
  lokale myndigheders forskrifter.  

 
6. Forholdsregler over for udslip ved uheld 
  Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer: Anvend personlig beskyttelsesdragt. 
  Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af miljøet: Må ikke tømmes i kloakafløb. Må ikke 
  komme i undergrunden/jorden.  
  Forholdsregler ved rengøring/opsamling:  
  Ved store mængder: Produktet pumpes bort.  
  Ved rester: Opsamles med væskebindende materiale. (f.eks. sand, savsmuld, 
  universalbindemiddel, kiselgur). Forurenet materiale bortskaffes efter forskrifterne.  
  Supplerende oplysninger: Særlig fare for at skride, hvis produktet er løbet ud/blevet spildt.  

 
7. Håndtering og opbevaring 
  Håndtering:  
  Sørg for god rumventilation på lager og arbejdsplads 
  Brand- og eksplosionsbeskyttelse: Ingen særlige forholdsregler påkrævet.  
  Opbevaring: 
  Holdes adskilt fra nærings- og nydelsesmidler samt foderstoffer. Holdes adskilt fra syrer. 
  Holdes adskilt fra oxidationsmidler.  

Yderligere oplysninger til lagringsbetingelserne: Beholderen opbevares tæt lukket på et tørt 
sted.  

 
8.  Eksponeringskontrol/personlige værnemidler 
  Indholdsstoffer hvis grænseværdier skal overholdes på den enkelte arbejdsplads: 
  ingen 
  Personlige værnemidler 

Beskyttelse af åndedrætsorganer: Åndedrætsværn ved utilstrækkelig udluftning. Partikelfilter 
med middel tilbageholdelsesevne for faste og flydende partikler (f.eks. EN 143 eller 149, type 
P2 eller FFP2). 

  Beskyttelse af hænder: Passende kemikaliebestandige handsker (EN 374), også ved langvarig 
  direkte kontakt (Anbefaling: Beskyttelsesindex 6, svarende til > 480 minutters permeationstid i 
  henhold til EN 374): f.ex. Nitrilgummi (0,4 mm) Cloroprengummi (0,5 mm), Polyvinylchlorid, 
  PVC (0,7 mm) og andre. 
  Beskyttelse af øjne: Beskyttelsesbriller med sideskærme (stelbriller) (EN 166) 
  Generelle beskyttelses- og hygiejneforanstaltninger: I tillæg til de angivne personlige  
  værnemidler anbefales det at bære lukket heldragt. Der må ikke spises, drikkes eller ryges 
  under brug. Hænder og/eller ansigt vaskes før pauser og ved arbejdstidens ophør. Efter 
  arbejde sørg for rengøring af huden samt hudpleje.  

 
9. Fysisk-kemiske egenskaber 
  Fysisk form:    flydende 
  Farve:     gullig 
  Lugt:    moderat lugt 
  størkningstemperatur:  < 0 °C 
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   Flammepunkt:   > 110 °C  (DIN 51758) 
Damptryk (20°C):  < 10 mbar   

  Densitet (20°C):  1,03 g/cm3    (DIN 51757) 
  Blandbarhed med vand:  delvis blandbar 
  Viskositet, dynamisk (25°C): 580 mPa.s 

 
10. Stabilitet og reaktivitet 
  Termisk nedbrydning: Ingen nedbrydning, når forskrifter/henvisninger vedr. lagring og  
  håndtering overholdes.  
  Materialer, der skal undgås: syrer, oxidationsmiddel, isocyanater 

 
11.  Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber) 
  Akut toksicitet: 

LD50/oral/rotte: 1.330 mg/kg  
Information om: methylbis(2-dimethylaminoethyl)amin 
Irritation: 

  Primær hudirritation: Risiko for hud- og slimhindeirritation ved længerevarende kontakt med 
  produktet. 

Andre relevante infomationer om toksicitet: 
Produktet er ikke blevet testet. Oplysningerne er afledt af enkeltkomponenternes egenskaber. 

 
12.  Miljøoplysninger 
  Økotoksikologi 
  Fisketoksicitet: 

LC50 (96 h) ca. 220 mg/l, Leuciscus idus (DIN 38412 del 15, statisk)  
Nominel koncentration. Efter neutralisering kan der observeres reduktion af den skadelige 
virkning. 
Information om: methylbis(2-dimethylaminoethyl)amin 
Mikroorganismer/effekt på aktivt slam: 
EC20 (0,5 h) > 1.000 mg/l, aktiveret slam, husholdnings- (OECD Guideline 209, aquatisk) 
Nominel koncentration. 
Information om: methylbis(2-dimethylaminoethyl)amin 
Persistens og nedbrydelighed: 

  Oplysninger om eliminerbarhed 
  Vurdering: Dårlig biologisk nedbrydelighed 
  Andre negative virkninger 
  Adsorberbart organiskbundet halogen (AOX):  
  Produktet indeholder ikke organisk bundet halogen.  
  Supplerende oplysninger: 
  Øvrige økotoksikologiske henvisninger: 
  Undgå udløb til jord, vandløb og kloak. Ved korrekt udledning af ringe koncentrationer i  
  adapterede biologiske rensningsanlæg forventes ingen forstyrrelse af det aktiverede slams 
  nedbrydningsaktivitet. Produktet er ikke blevet testet. Oplysningerne er afledt af 
 produkter med   lignende struktur eller sammensætning.  

 
13. Bortskaffelse 
  Forbrænding i egnet forbrændingsanlæg. Bør dog afstemmes med de lokale myndigheder. 
  Affaldskatalogkode: 
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070208 Andre destillationsremanenser og reaktionsrester 
Forurenet emballage: 

  Forurenet emballage skal tømmes optimalt, og kan derefter genanvendes efter rensning 

 
14. Transportoplysninger 
  Land transport:  
  ADR:   Ikke farligt gods i forhold til transportforskrifterne  
  RID:  Ikke farligt gods i forhold til transportforskrifterne 
  Indenrigssøtransport: 
  ADNR:  Ikke farligt gods i forhold til transportforskrifterne 
  Søtransport: 
  IMDG:  Ikke farligt gods i forhold til transportforskrifterne 
  Lufttransport:  

IATA/ICAO: Ikke farligt gods i forhold til transportforskrifterne 

 
15. Oplysninger om regulering 
  Forskrifter i henhold til EU (Etikettering) / Nationale forskrifter: 

EU-direktiv 1999/45/EF ('Præparatdirektivet'): Produktet er ifølge EU-direktiver ikke 
mærkningspligtig. 

  Øvrig regulering 

 
16. Andre oplysninger 
  Anbefalet brug: polyurethan-komponent 
  Fuldstændig ordlyd af faresymboler og R-sætninger, hvis nævnt i afsnit 2 under  Farlige  
  indholdsstoffer': 
  T    Giftig. 
  R 24    Giftig ved hudkontakt. 
  R 34    Ætsningsfare. 
  R 22    Farlig ved indtagelse. 
 

Oplysningerne støtter sig til vores nuværende viden, men udgør dog ikke nogen tilsikring af 
produktegenskaber og stifter heller ikke noget kontraktligt retsforhold. 

 
 


