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1. LIÐUR: Auðkenning efnisins eða blöndunnar og félagsins eða fyrirtækisins

1.2. Viðeigandi og tilgreind notkun efnis eða blöndu og notkun sem ráðið er frá

1.2.1. Viðeigandi þekkt notkun
Helsti notkunarflokkur : Fagnotkun

1.2.2. Óráðlögð notkun
Engar nánari upplýsingar tiltækar
1.3. Upplýsingar um birgi öryggisblaðsins
DL CHEMICALS
Roterijstraat 201-203
B-8793 Waregem - Belgium
T + 32 56 62 70 51 - F + 32 56 60 95 68
info@dl-chem.com - www.dl-chem.com

1.4. Neyðarsímanúmer
Neyðarsímanúmer : + 32 70 245 245

2. LIÐUR: Hættugreining
2.1. Flokkun efnisins eða blöndunnar

Flokkun samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1272/2008 [CLP]
Úðaefni, flokkur 1 H222;H229
Húðæting/húðerting, Undirflokkur 2 H315
Alvarlegur augnskaði/augnerting, Undirflokkur 2 H319
Næming öndunarfæra, Undirflokkur 1 H334
Húðnæming, Undirflokkur 1 H317
Krabbameinsvaldandi áhrif, Undirflokkar 2 H351
Eiturhrif á æxlun, Undirflokkur til viðbótar, Áhrif á mjólkurmyndun eða mjólkurgjöf H362
Sértæk eiturhrif á marklíffæri — váhrif í eitt skipti, Undirflokkur 3 H335
Sértæk eiturhrif á marklíffæri — endurtekin váhrif, Undirflokkur 2 H373
Hættulegt fyrir vatnsumhverfi — bráð eiturhrif Ekki flokkað
Hættulegt fyrir vatnsumhverfi —langvinn eiturhrif, Undirflokkur 4 H413

Fullur texti flokka og hættusetninga: sjá 16. lið

Eðlisefnafræðilegar aukaverkanir á heilsu í mönnum og umhverfi
Engar nánari upplýsingar tiltækar

1.1. Vörukenni
Form vöru : Blöndur
Viðskiptaheiti : Parafoam FR
Vörutegund : Úðabrúsi
Úðabrúsi             : Úðabrúsi
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2.2. Merkingaratriði

Merking samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1272/2008 [CLP] Áskildar aukamerkingar sem taka skal framÁskildar aukaflokkanir sem taka skal fram

Hættumerki (CLP) :

GHS02 GHS07 GHS08

Viðvörunarorð (CLP) : Hætta
Hættuleg innihaldsefni : alkanes, C14-17, chloro, chlorinated paraffins, C14-17;

Diphenylmethanediisocyanate, isomers and homologues
Hættusetningar (CLP) : H222 - Úðabrúsi með afar eldfimum efnum

H229 - Þrýstihylki: Getur sprungið við upphitun
H315 - Veldur húðertingu
H317 - Getur valdið ofnæmisviðbrögðum í húð
H319 - Veldur alvarlegri augnertingu
H334 - Getur valdið ofnæmis- eða asmaeinkennum eða öndunarerfiðleikum við
innöndun
H335 - Getur valdið ertingu í öndunarfærum
H351 - Grunað um að valda krabbameini
H362 - Getur skaðað börn á brjósti
H373 - Getur skaðað líffæri við langvinn eða endurtekin váhrif (við innöndun)
H413 - Getur valdið langvinnum, skaðlegum áhrifum á líf í vatni

Varnaðarsetningar (CLP) : P201 - Aflið sérstakra leiðbeininga fyrir notkun
P202 - Nauðsynlegt er að lesa og skilja allar viðvaranir áður en efnið er notað
P210 - Haldið frá hitagjöfum, neistagjöfum, opnum eldi og heitum flötum. —
Reykingar bannaðar
P251 - Ekki má gata eða brenna hylki jafnvel þótt þau séu tóm
P260 - Andið ekki að ykkur gufu
P263 - Forðist alla snertingu við efnið meðan á meðgöngu og brjóstagjöf stendur

EUH-setningar : EUH204 - Inniheldur ísósýanöt. Getur framkallað ofnæmisviðbrögð
Viðbótarsetningar : Þeir sem þjást af astma, exem eða öðrum húðvandamálum ættu að forðast að

varan komist í snertingu við húð
Þeir sem eru næmir fyrir díísósýanat geta orðið fyrir ofnæmisviðbrögðum þegar
þeir nota þessa vöru
Þetta efni skal ekki nota á stað þar sem loftræsting er léleg nema ef hlífðargríma
með hentugri gassíu (þ.e. Tegund A1 samkvæmt stöðlum EN 14387) er notuð

2.3. Aðrar hættur
Aðrar hættur sem ekki leiða til flokkunar : Heating will cause a rise in pressure with a risk of bursting.
Þetta efni/blanda mætir ekki PBT kröfum XIII. viðauka REACH reglugerðarinnar
Þetta efni/blanda mætir ekki vPvB kröfum XIII. viðauka REACH reglugerðarinnar
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3. LIÐUR: Samsetning innihaldsefna/upplýsingar um innihaldsefni
3.1. Efni
Á ekki við

3.2. Blöndur

Heiti Vörukenni % Flokkun samkvæmt
reglugerð (EB) nr.
1272/2008 [CLP]

dimethyl ether
(Athugasemd U)

(CAS-númer) 115-10-6
(EB-númer) 204-065-8
(Skrárnúmer EB) 603-019-00-8
(REACH-númer) 01-2119472128-37

1 - <20 Flam. Gas 1, H220
Press. Gas

propane
(Athugasemd U)

(CAS-númer) 74-98-6
(EB-númer) 200-827-9
(Skrárnúmer EB) 601-003-00-5
(REACH-númer) 01-2119486944-21

1 - <20 Flam. Gas 1, H220
Press. Gas (Comp.), H280

isobutane
(Athugasemd C)(Athugasemd U)

(CAS-númer) 75-28-5
(EB-númer) 200-857-2
(Skrárnúmer EB) 601-004-00-0
(REACH-númer) 01-2119485395-27

1 - <20 Flam. Gas 1, H220
Press. Gas (Comp.), H280

Tris(2-chloro-1-methylethyl) phosphate (CAS-númer) 13674-84-5
(EB-númer) 237-158-7

10 - <20 Acute Tox. 4 (Oral), H302

Diphenylmethanediisocyanate, isomers and
homologues

(CAS-númer) 32055-14-4
(EB-númer) 500-079-6
(REACH-númer) 01-2119457024-46

10 - <15 Acute Tox. 4 (Inhalation),
H332
Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319
Resp. Sens. 1, H334
Skin Sens. 1, H317
Carc. 2, H351
STOT SE 3, H335
STOT RE 2, H373

alkanes, C14-17, chloro, chlorinated paraffins, C14-17 (CAS-númer) 85535-85-9
(EB-númer) 287-477-0
(Skrárnúmer EB) 602-095-00-X
(REACH-númer) 01-2119519269-33

1 - <10 Lact., H362
Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 1, H410

Note C : Some organic substances may be marketed either in a specific isomeric form or as a mixture of several isomers. In this
case the supplier must state on the label whether the substance is a specific isomer or a mixture of isomers.
Note U  : When put on the market gases have to be classified as ‘Gases under pressure’, in one of the groups compressed gas,
liquefied gas, refrigerated liquefied gas or dissolved gas. The group depends on the physical state in which the gas is packaged
and therefore has to be assigned case by case.

Fullur texti V-setninganna: sjá kafla 16

4. LIÐUR: Ráðstafanir í skyndihjálp
4.1. Lýsing á ráðstöfunum í skyndihjálp
Fyrsta hjálp eftir innöndun : Flytjið viðkomandi í ferskt loft og látið hann hvílast í stellingu sem léttir öndun. Ef

vafamál koma upp eða ef einkenni eru viðvarandi skal leita til læknis.
Fyrsta hjálp eftir snertingu við húð : Berist efnið á húð skal strax þvo með miklu af vatni og sápu. Ef húðerting er

viðvarandi skal leita til læknis.
Fyrsta hjálp eftir snertingu við augu : Ef efnið kemst í snertingu við augu skal skola samstundis með miklu magni vatns

og leita til læknis.
Fyrsta hjálp eftir að hafa gleypt efnið : Leitið til læknis (framvísið merkinu þegar hægt er).

4.2. Helstu skaðleg einkenni og áhrif, bæði bráð og tafin
Einkenni/meiðsli : Sljóleiki. Ofnæmisviðbrögð. Höfuðverkur.

4.3. Upplýsingar um tafarlausa læknisumönnun og sérstaka meðferð sem þörf er á
Meðhöndlið samkvæmt einkennum.
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5. LIÐUR: Ráðstafanir vegna slökkviaðgerða
5.1. Slökkvibúnaður
Hentug slökkviefni : Þurrt duft. Froða. Koltvísýringur. Vatnsúði.
Óviðeigandi slökkviefni : Kraftmikil vatnsbuna.

5.2. Sérstakar hættur af völdum efnisins eða blöndunnar
Hætta á sprengingu : Ef eldsvoði brýst út geta lokuð ílát rifnað eða sprungið.
Hættuleg niðurbrotsefni : Vetnissýaníð. Vetnisklóríð. Köfnunarefnisoxíð.

5.3. Ráðgjöf fyrir slökkviliðsmenn
Leiðbeiningar í eldsvoða : Kælið ílátin sem eru í snertingu við hita með vatnsúða. Andið ekki inn reyk frá

eldsvoða eða gufum vegna niðurbrots.
Eldvarnarhlífar : Notið séröndunarbúnað
Aðrar upplýsingar : Látið afrennslisvatn eftir slökkvistörf ekki komast í holræsi eða vatnsföll.

6. LIÐUR: Ráðstafanir ef efni fer óvart til spillis eða er losað fyrir slysni
6.1. Öryggisráðstafanir fyrir fólk, hlífðarbúnaður og neyðarráðstafanir
Almennar ráðstafanir : Tryggið viðeigandi loftræstingu. Haldið fjarri eldgjöfum - Reykingar bannaðar.

6.1.1. Ӕtlað starfsfólki sem vinnur ekki við neyðarþjónustu
Engar nánari upplýsingar tiltækar

6.1.2. Fyrir bráðaliða
Engar nánari upplýsingar tiltækar

6.2. Varúðarráðstafanir vegna umhverfisins
Komið í veg fyrir að vökvinn komist í fráveitu, vatnsföll, neðanjarðarveg eða lágliggjandi svæði.

6.3. Aðferðir og efni til afmörkunar og hreinsunar
Hreinsunaraðferðir : Safnið efninu saman með vélbúnaði (sópun, skóflun) í hentugt ílát til förgunar.

6.4. Tilvísun í aðra liði
Engar nánari upplýsingar tiltækar

7. LIÐUR: Meðhöndlun og geymsla
7.1. Varúðarráðstafanir um örugga meðhöndlun
Varúðarráðstafanir um örugga
meðhöndlun

: Haldið fjarri eldgjöfum - Reykingar bannaðar. Góð loftræsting á vinnustað er
nauðsynleg. Gufur blandast auðveldlega við loft og mynda sprengifimar blöndur.

7.2. Örugg geymsluskilyrði, þ.m.t. vegna mögulegs ósamrýmanleika
Geymslustaður : Látið ekki vera í hita. Geymið ílátið á vel loftræstum stað. Við hitun eykst

þrýstingur og hætta er á sprengingu. Geymist á köldum stað.

7.3. Sértæk, endanleg notkun
Engar nánari upplýsingar tiltækar

8. LIÐUR: Váhrifavarnir/persónuhlífar
8.1. Takmörkunarfæribreytur

dimethyl ether (115-10-6)
ESB IOELV TWA (mg/m³) 1920 mg/m³
ESB IOELV TWA (ppm) 1000 ppm

8.2. Váhrifavarnir

Viðeigandi tæknipróf:

Góð loftræsting á vinnustað er nauðsynleg.

Persónuhlífar:

Hanskar. Hlífðargleraugu.

Handahlífar:

Framleiðandi hanskanna þarf að gefa upp gegnflæðistíma þeirra. Fylgið leiðbeiningum varðandi vatnþéttni og gegnumsogstíma
sem framleiðandi gefur upp. Skiptið út hönskum eftir hverja notkun og ef vart verður við slit eða göt
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Type Efni Gagndræpi Þykkt (mm) Gegndræpi Staðall

Einnota hanskar Bútýlgúmmí 4 (> 120 mínútur) EN 374

Augnhlífar:

Type Notkun Eiginleikar Staðall

Hlífðargleraugu Með hliðarvörnum EN 166

Húð- og líkamshlífar:

Léttur hlífðarfatnaður

Öndunarhlíf:

Notið öndunarhlífar ef loftræsting er ófullnægjandi

Búnaður Tegund síu Ástand Staðall

Gassíur Aðrar einstaklingshlífar: öndunargríma
með A/P2 síu fyrir lífræna gufu og
hættulegt ryk

Ef styrkleiki í lofti er yfir váhrifamörkum

Aðrar upplýsingar:

Farið strax úr fötum sem óhreinkast af efninu. Neytið ekki matar, drykkjar eða tóbaks við notkun þessarar vöru. Þvoið hendur og
önnur svæði sem komist hafa í snertingu við efnið með mildri sápu og vatni áður en matar og drykkjar er neytt, áður en reykt er
og þegar vinnu er lokið. Andið ekki að ykkur vapours. Forðist snertingu við húð og augu.

9. LIÐUR: Eðlis- og efnafræðilegir eiginleikar
9.1. Upplýsingar um eðlis- og efnafræðilega grunneiginleika
Eðlisástand : Vökvi
Útlit : Úðabrúsi.
Litur : Samkvæmt sérlýsingu efnisins.
Lykt : einkennandi.
pH : Á ekki við
Sýrulausn : 1 % Á ekki við
Bræðslumark : Á ekki við
Suðumark : Á ekki við
Blossamark : Á ekki við
Sjálfsíkveikjumark : Á ekki við
Hitastig niðurbrots : Á ekki við
Gufuþrýstingur : Á ekki við
Leysanleiki : Vatn: Hvarfast við vatn
Oxunareiginleikar : None.
Sprengimark : Ekki ákvarðað

9.2. Aðrar upplýsingar
Innihald lífrænna rokefna : 19 - 21 %
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10. LIÐUR: Stöðugleiki og hvarfgirni
10.1. Hvarfgirni
Ekki er vitað til hættulegs efnahvarfs við hefðbundin notkunarskilyrði.

10.2. Efnafræðilegur stöðugleiki
Stöðugt við stofuhita og við hefðbundin notkunarskilyrði.

10.3. Möguleiki á hættulegu efnahvarfi
Ílát undir þrýstingi. Við hitun skapast sprengihætta vegna uppbyggingu þrýstings.

10.4. Skilyrði sem ber að varast
Gas/loftblöndur eru sprengifimar.

10.5. Ósamrýmanleg efni
Engar nánari upplýsingar tiltækar

10.6. Hættuleg niðurbrotsefni
Ekki er vitað til hættulegra niðurbrotsefna.

11. LIÐUR: Eiturefnafræðilegar upplýsingar
11.1. Upplýsingar um eiturefnafræðileg áhrif
Bráð eiturhrif : Ekki flokkað

Tris(2-chloro-1-methylethyl) phosphate (13674-84-5)
LD50 um munn, rotta ≥ 500 mg/kg
LD50 um húð, rotta ≥ 2000 mg/kg
LC50 innöndun rotta (mg/l) ≥ 7,19 mg/l/4klst
dimethyl ether (115-10-6)
LC50 innöndun rotta (mg/l) 308,5 mg/l
Diphenylmethanediisocyanate, isomers and homologues (32055-14-4)
LD50 um munn, rotta ≥ 10000 mg/kg (OCDE 401-aðferð)
LD50 um húð, kanína ≥ 9400 mg/kg (OCDE 402-aðferð)
LC50 innöndun rotta (mg/l) 310 mg/m³ (OCDE 403-aðferð)
isobutane (75-28-5)
LC50 innöndun hjá rottum (ppm) 570000 ppm IUCLID
alkanes, C14-17, chloro, chlorinated paraffins, C14-17 (85535-85-9)
LD50 um munn, rotta ≥ 4000 mg/kg (IUCLID)
LD50 um húð, rotta 4000 mg/kg
LC50 innöndun rotta (mg/l) 1h ≥ 48170
propane (74-98-6)
LC50 innöndun rotta (mg/l) 658 mg/l

Húðæting/húðerting : Veldur húðertingu.
pH: Á ekki við

Alvarlegur augnskaði/augnerting : Veldur alvarlegri augnertingu.
pH: Á ekki við

Næming öndunarfæra eða húðnæming : Getur valdið ofnæmis- eða asmaeinkennum eða öndunarerfiðleikum við innöndun.
Getur valdið ofnæmisviðbrögðum í húð.

Stökkbreytantdi áhrif á kímfrumur : Ekki flokkað
Krabbameinsvaldandi áhrif : Grunað um að valda krabbameini.
Skaðleg áhrif á æxlun : Getur skaðað börn á brjósti.
Sértæk eiturhif á marklíffæri (váhrif í eitt
skipti)

: Getur valdið ertingu í öndunarfærum.

Sértæk eiturhif á marklíffæri (endurtekin
váhrif)

: Getur skaðað líffæri við langvinn eða endurtekin váhrif (við innöndun).

Diphenylmethanediisocyanate, isomers and homologues (32055-14-4)
LOAEL (innöndun, rotta, gufa, 90 dagar) 1 mg/l/6klst./dag
NOAEL (innöndun, rotta, gufa, 90 dagar) 0,2 mg/l/6klst./dag

Ásvelgingarhætta : Ekki flokkað

Parafoam FR
Úðabrúsi Úðabrúsi
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12. LIÐUR: Upplýsingar um eiturefnafræðileg áhrif
12.1. Eiturhrif
Vistfræði - almennt : Fargið efninu og íláti þess á sama hátt og hættulegum úrgangi.
Vistfræði – vatn : Based on the  test results FEICA adopts the following additional classification and

labelling for OCF-formulations containing max. 21% of MCCP in the prepolymer:

CLP
20 % ≥ C ≥ 1,0 %  H413, H362
1,0 % ≥ C ≥ 0,25 % H413

Remark: OCF formulations not containing MCCP are exempted from this additional
classification.

Parafoam FR
EC50 halafló 1 > 1000 mg/l EC50 48klst - Daphnia magna [mg/l]
Tris(2-chloro-1-methylethyl) phosphate (13674-84-5)
LC50 fiskur 1 96 h 56,2 mg/l Brachydanio rerio (zebra-fish)
EC50 halafló 1 48 h 131 mg/l EC50 (Daphnia Magna)
dimethyl ether (115-10-6)
NOEC (bráð eiturhrif) 48 h ≥ 4000 mg/l Daphnia Magna
NOEC (langvinn eiturhrif) 96 h ≥ 4000 mg/l Poecilia reticulate
Diphenylmethanediisocyanate, isomers and homologues (32055-14-4)
LC50 fiskur 1 ≥ 1000 mg/l Brachydanio rerio (zebra-fish)   (OECD 203 method)
EC50 halafló 1 ≥ 1000 mg/l (OCDE 202-aðferð)
EC50 í öðrum vatnalífverum 1 ≥ 1640 mg/l scenedesmus subspicatus   (OCDE 201-aðferð)
NOEC (langvinn eiturhrif) ≥ 10 mg/l daphnia   (OCDE 202-aðferð)
alkanes, C14-17, chloro, chlorinated paraffins, C14-17 (85535-85-9)
LC50 fiskur 1 > 5000 mg/l Alburnus alburnus (alburnum)
EC50 halafló 1 5,9 μg/l Daphnia magna (Big water flea) M = 100
ErC50 (þörungur) > 3,2 mg/l
NOEC langvinn eiturhrif í fiski 14d > 125 Alburnus alburnus (alburnum)

12.2. Þrávirkni og niðurbrjótanleiki
Engar nánari upplýsingar tiltækar
12.3. Uppsöfnun í lífverum

isobutane (75-28-5)
Lífþéttnisstuðull (BCF REACH) 27
Log Pow 2,76
Uppsöfnun í lífverum Low bioaccumulation potential.
alkanes, C14-17, chloro, chlorinated paraffins, C14-17 (85535-85-9)
Log Pow 5,47 - 8,01
propane (74-98-6)
Lífþéttnisstuðull (BCF REACH) 13
Log Pow 2,86
Uppsöfnun í lífverum Low bioaccumulation potential.

12.4. Hreyfanleiki í jarðvegi

isobutane (75-28-5)
Log Koc 35
Vistfræði - jarðlag Very mobile.
propane (74-98-6)
Log Koc 460
Vistfræði - jarðlag medium.

12.5. Niðurstöður úr mati á PBT- og VPvB-eiginleikum

Parafoam FR
Þetta efni/blanda mætir ekki PBT kröfum XIII. viðauka REACH reglugerðarinnar
Þetta efni/blanda mætir ekki vPvB kröfum XIII. viðauka REACH reglugerðarinnar

12.6. Önnur skaðleg áhrif
Engar nánari upplýsingar tiltækar
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13. LIÐUR: Förgun
13.1. Aðferðir við meðhöndlun úrgangs
Staðarbundin lög (úrgangur) : Förgun skal gera samkvæmt opinberum reglugerðum.
Aðferðir við meðhöndlun úrgangs : Tóm ílát skal fara með í endurvinnslu, endurnýtingu eða í förgun í samræmi við

staðarbundnar reglugerðir.
Ráðleggingar um förgun afurðar/umbúða : Fargið efninu og íláti þess á úrgangssöfnunarstöð fyrir hættulegan úrgang eða

sérstakri úrgangssöfnunarstöð.
Evrópulist yfir úrgangskóða (LoW) : 08 05 01* - ísósýanatúrgangur

15 01 10* - umbúðir sem innihalda leifar
16 05 04* - gaskennd efni í þrýstihylkjum (þar með talin halón) sem innihalda
hættuleg efni

14. LIÐUR: Upplýsingar um flutninga
í samræmi við ADR

ADR
14.1. UN-númer
1950
14.2. Rétt UN-sendingarheiti
AEROSOLS
Lýsing á flutningsskjali
UN 1950 AEROSOLS, 2.1, (D)

14.3. Hættuflokkur eða –flokkar vegna flutninga
2.1

14.4. Pökkunarflokkur
Á ekki við
14.5. Umhverfishættur
Hættulegt umhverfinu : Nei

Engin merking viðeigandi

14.6. Sérstakar varúðarráðstafanir fyrir notanda

- Flutningur á landi
Flokkunarkóði (ADR) : 5F
Sérstakar ráðstafanir (ADR) : 190, 327, 344, 625
Takmarkað magn (ADR) : 1l
Undanþegið magn (ADR) : E0
Pakkningarleiðbeiningar : P207, LP02
Sérákvæði fyrir pökkun (ADR) : PP87, RR6, L2
Ákvæði um sampökkun (ADR) : MP9
Flutningsflokkur (ADR) : 2
Sérstök ákvæði varðandi flutning - pakkar
(ADR)

: V14

Sérstök ákvæði varðandi flutning -
hleðsla, afhleðsla og meðhöndlun (ADR)

: CV9, CV12

Sérstök ákvæði varðandi flutning - notkun
(ADR)

: S2

Takmörkunarkóði fyrir göng (ADR) : D

14.7. Flutningar búlkafarms skv. II. viðauka við MARPOL-samninginn og IBC-kóðanum
Á ekki við
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15. LIÐUR: Upplýsingar varðandi regluverk
15.1. Sértæk ákvæði/löggjöf fyrir efnið eða blönduna vegna öryggis, heilbrigðis og umhverfis

15.1.1. Reglugerðir ES
Inniheldur engin efni sem heyra undir takmarkanir í Viðauka XVII við REACH
Inniheldur ekki REACH kandídatefni
Inniheldur engin efni úr lista XIV í REACH

Innihald lífrænna rokefna : 19 - 21 %

15.1.2. Landsbundnar reglugerðir
Engar nánari upplýsingar tiltækar
15.2. Efnaöryggismat
Engar nánari upplýsingar tiltækar

16. LIÐUR: Aðrar upplýsingar

Fullur texti H- og EUH-setninga:
Acute Tox. 4 (Inhalation) Bráð eiturhrif (við innöndun.), Undirflokkar 4
Acute Tox. 4 (Oral) Bráð eiturhrif (um munn), Undirflokkur 4
Aerosol 1 Úðaefni, flokkur 1
Aquatic Acute 1 Hættulegt fyrir vatnsumhverfi — bráð eiturhrif, Undirflokkur 1
Aquatic Acute Not classified Hazardous to the aquatic environment - Acute Hazard  Not classified
Aquatic Chronic 1 Hættulegt fyrir vatnsumhverfi —langvinn eiturhrif, Undirflokkur 1
Aquatic Chronic 4 Hættulegt fyrir vatnsumhverfi —langvinn eiturhrif, Undirflokkur 4
Carc. 2 Krabbameinsvaldandi áhrif, Undirflokkar 2
Eye Irrit. 2 Alvarlegur augnskaði/augnerting, Undirflokkur 2
Flam. Gas 1 Eldfimar lofttegundir, Undirflokkur 1
Lact. Eiturhrif á æxlun, Undirflokkur til viðbótar, Áhrif á mjólkurmyndun eða mjólkurgjöf
Press. Gas Lofttegundir undir þrýstingi
Press. Gas (Comp.) Lofttegundir undir þrýstingi : Þjöppuð lofttegund
Resp. Sens. 1 Næming öndunarfæra, Undirflokkur 1
Skin Irrit. 2 Húðæting/húðerting, Undirflokkur 2
Skin Sens. 1 Húðnæming, Undirflokkur 1
STOT RE 2 Sértæk eiturhrif á marklíffæri — endurtekin váhrif, Undirflokkur 2
STOT SE 3 Sértæk eiturhrif á marklíffæri — váhrif í eitt skipti, Undirflokkur 3
H220 Afar eldfim lofttegund
H222 Úðabrúsi með afar eldfimum efnum
H229 Þrýstihylki: Getur sprungið við upphitun
H280 Inniheldur lofttegund undir þrýstingi, getur sprungið við hitun
H302 Hættulegt við inntöku
H315 Veldur húðertingu
H317 Getur valdið ofnæmisviðbrögðum í húð
H319 Veldur alvarlegri augnertingu
H332 Hættulegt við innöndun
H334 Getur valdið ofnæmis- eða asmaeinkennum eða öndunarerfiðleikum við innöndun
H335 Getur valdið ertingu í öndunarfærum
H351 Grunað um að valda krabbameini
H362 Getur skaðað börn á brjósti
H373 Getur skaðað líffæri við langvinn eða endurtekin váhrif
H400 Mjög eitrað lífi í vatni
H410 Mjög eitrað lífi í vatni, hefur langvinn áhrif
H413 Getur valdið langvinnum, skaðlegum áhrifum á líf í vatni
EUH204 Inniheldur ísósýanöt. Getur framkallað ofnæmisviðbrögð

MSDS Reach Annex II DL-Chem

Þessar upplýsingar byggjast á þeirri þekkingu sem er fyrir hendi í dag og tilgangur þeirra er að lýsa vörunni í samræmi við kröfur vegna heilsu, öryggis og umhverfis. Ekki
má líta á upplýsingarnar sem tryggingu fyrir ákveðnum eiginleikum vörunnar




