
SÄKERHETSDATABLAD
CosmoPur 819 PUR-Lim 1-komp.

Datum: 2013.03.27 Omarbetad Utfärdare: Gösta Rosenqvist Version: 1 Sida: 1:4
  
1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget.
1.1 Handelsnamn: CosmoPur 819
1.2 Produktnr: 020819
1.3 Användning: Lim. 
1.4 Importör/Leverantör: LIMUS, Hantverkareg. 3, 576 35 Sävsjö

Tel: 0382-14020  Fax: 0382-14015  E-mail: info@limus.se
1.5 Telefonnummer för nödsituationer: 0382-14020 eller 0702-536629

2. Farliga egenskaper.
2.1 Klassificering enl. 1999/45/EC Xn ; Hälsoskadlig

(eller 67/548/EEC) R20-40-48/20 Farligt vid inandning. Misstänks kunna ge cancer. Farligt: risk för allvarliga
hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning.
Xn ; Sensibilisering
R42/43 Kan ge allergi vid inandning och hudkontakt.
Xi ; Irriterande
R36/37/38 Irriterar ögonen, andningsorganen och huden.

2.2 Hälsofarliga effekter: Undvik kontakt med huden. Undvik inandning av ångor. 
2.3 Märkning:

Irriterande
2.4 Innehåller: Polymerisk MDI 
2.5 Riskfraser: 20 Farligt vid inandning

36/37/38 Irriterar ögonen, andningsorganen och huden.
40 Misstänks kunna ge cancer.
42/43  Kan ge allergi vid inandning och hudkontakt.
48/20 Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning.

2.6 Skyddsfraser: 23 Undvik inandning av ångor.
26 Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare.
35 Produkt och förpackning skall oskadliggöras på säkert sätt.
36/37 Använd lämpliga skyddskläder och skyddshandskar.
45 Vid olycksfall, illamående eller annan påverkan, kontakta omedelbart läkare.

Visa om möjligt etiketten.
51 Sörj för god ventilation.

2.7 Generell information: Innehåller isocyanater. Se information från tillverkaren. Endast för yrkesmässigt bruk.

3.Sammansättning/information om beståndsdelar.
3.1 Blandning av följande komponenter: CAS-nr.: 9016-87-9 Polymerisk MDI (Polymer)   10-25%

       Xn R20-40-48/20         Xn R42/43          Xi R36/37738 Canc. kat. 3

Luftvägssens. 1, H334 ; Canc. 2, H351 ; Spec. org.tox. enst. exp. 2, H373

Akut tox. 4, H332 ; Hudirrit. 2, H315 ; Ögonirrit. 2, H319 ; Hudsens. 1, H317 ; 
Spec. org.tox. enst. exp. 3, H335

CAS-nr.: 108-32-7 EG-nr.: 203-572-1 Propylenkarbonat  2,5-5%
        Xi R36

       Ögonirrit. 2, H319

3.2 Övrig information: Hela texten för Riskfraser och Faroangivelser finns under punkt 16.

4. Åtgärder vid första hjälpen.
4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen:

Allmänt: Flytta genast den drabbade/skadade till frisk luft. Förgiftningssympton kan uppträda flera timmar i efterhand. 
Därför bör medicinsk övervakning förekomma i minst 48 tim. efter olycksfall.
Inandning: Uppsök frisk luft. Vid behov, ge andningshjälp. Håll den drabbade varm. Uppsök läkare om besvär kvarstår.
Vid medvetslöshet, placera den drabbade i stabilt sidoläge.
Hudkontakt: Torka av med bomull eller cellstoff och tvätta därefter grundligt med mild tvål och vatten och skölj noggrant.
Ögonkontakt: Skölj öppet öga med rinnande vatten under flera minuter och uppsök därefter läkare.
Förtäring: Framkalla ej kräkning och uppsök genast läkare.
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4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda:
Allergiska.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs:
Medicinsk övervakning i minst 48 timmar.

5. Brandbekämpningsmedel.
5.1 Släckningsmedel:

Brand kan släckas med CO2, pulver, skum eller vatten. Större bränder bekämpas med vattenstrålar eller skum.
5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra:

Vid brand kan giftiga gaser frigöras såsom Koloxid (CO), Stickoxid (NOx) och Cyanväte (HCN).
5.3 Råd till brandbekämpningspersonal:

Använd andningsskydd med friskluftstillförsel. Använd skyddskläder.

6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp.
6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer:

Sörj för god ventilation. 
6.2 Miljöskyddsåtgärder:

Får ej tömmas i avlopp, på marken eller i vattendrag. Förhindra utsläpp i avlopp, vattendrag, diken, grundvatten etc.
6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering:

Upptages mekaniskt. Uppsugs med absorberande material typ sågspån, sand etc.Efter ca 1 timma placeras spillet i
avfallsbehållare. Förslut ej behållarna p.g.a svällande effekten (CO2 bildas). Tillför fukt och förvara avfallet på säker 
plats och i väl ventilerade utrymmen under flera dagar. Sörj för god ventilation vid saneringsplatsen.

7. Hantering och lagring.
7.1 Försiktighetsmått för säker hantering:

Sörj för god ventilation eller utsug vid arbetsplatsen. Undvik temp. över +50°C eller temp. under +10°C. 
Vid arbetsstemp. över +40°C erfordras luftutsug vid arbetsplatsen.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet:
Förvaras i tätt förslutna originalförpackningar i torr och mörk miljö. 

7.3 Specifik slutanvändning:
Lim.

8. Begränsning av exponeringen/personligt skydd.
8.1 Kontrollparametrar:

Komponenter med gränsvärden som kräver övervakning vid arbetsplatsen:
CAS-Nr             Namn                                                         Standard             Korttidsvärde (KTV)      Långtidsvärde (LTV)  
101-68-8 4,4´-metylendifenyldiisocyanat WEL 0.07mg/m3 0.02mg/m3 Sen: as -NCO
9016-87-9 Polymerisk MDI WEL 0.07mg/m3 0.02mg/m3 Sen: as -NCO

8.2 Begränsning av exponeringen:
Tekniska åtgärder: Sörj för god ventilation vid arbetsplatsen. Undvik temp. Över +50°C. Vid arbetsstemp. över +40°C
erfordras luftutsug vid arbetsplatsen.
Allmän information: Undvik kontakt med ögon och hud. Förvaras åtskilt från livsmedel, drycker och foder. Tag genast
av förorenade kläder. Tvätta händerna före paus och efter arbetets slut. 
Andningsskydd: Använd andningsskydd om ventilationen inte är tillräcklig. Vid kortvarig exponering skyddsmask med filter. 
Vid längre exponering andningsskydd med friskluftstillförsel helt avskild från arbetsplatsen. 
Handskydd: Använd skyddshandskar resistenta mot produkten. Material av Nitrilgummi (NBR). Rådgör med leverantören.
Ögonskydd: Använd godkända skyddsglasögon eller ansiktsskärm.
Ytterligare skyddsåtgärder: Använd lämpliga skyddskläder.
  

9. Fysikaliska och kemiska egenskaper.
9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper:

Tillstånd: Pasta Färg: Vit eller svart Lukt: Karakteristisk Relativ densitet: 1.52g/cm3 @ 20°C.
Viskositet: Se tekniskt datablad. Löslighet/Blandbar med vatten: Inte eller enbart ringa blandbar med vatten.
Självantändbarhet: Produkten är ej självantändande. Explosionsfara: Produkten är ej explosionsfarlig.

9.2 Annan information:
För övriga egenskaper att ange saknas information eller så anses de ej vara relevanta för produkten.

10. Stabilitet och reaktivitet.
10.1 Reaktivitet: Reagerar med vatten och bildar CO2. Förslutna förpackningar kan brista p.g.a inre tryck.
10.2 Kemisk stabilitet: Stabil om produkten hanteras och användes enligt specifikationer. För att förhindra termisk upplösning/frigörelse,

upphetta ej produkten. Polymeriserar över 260°C. CO2 frigöres.
10.3 Risker för farliga reaktioner: Exoterm reaktion med aminer, alkoholer, syror och alkalier. Reagerar med vatten och bildar CO2.

Förslutna förpackningar kan brista p.g.a inre tryck.
10.4 Förhållanden som skall undvikas: Ingen relevant information tillgänglig.
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10.5 Oförenliga material: Ingen relevant information tillgänglig.
10.6 Farliga sönderdelningsprodukter: Inga kända.

11. Toxikologisk information.
11.1 Information om de toxikologiska effekterna:

Toxikologisk information för beståndsdelar: polymerisk MDI (CAS-nr 9016-87-9):
Akut toxicitet (Oral LD50) >2000 mg/kg (Råtta)
Akut toxicitet (Dermal LD50) >9400 mg/kg (Kanin)
Akut toxicitet (Inhalativ LC50/4 tim.) 0.31 mg/l (Råtta) 
propylene carbonate (CAS-nr 77-58-7):
Akut toxicitet (Oral LD50) 29000 mg/kg (Råtta)
Akut toxicitet (Dermal LD50) >20000 mg/kg (Kanin)
4,4´-metylendifenyldiisocyanat (CAS-nr 101-68-8):
Akut toxicitet (Oral LD50) >2000 mg/kg (Råtta) (84/449/EWG, B.1)
Akut toxicitet (Dermal LD50) >9400 mg/kg (Råtta) (OECD 402)
Akut toxicitet (Inhalativ LC50/4 tim.) 0.387 mg/l (Råtta) (OECD 403)

Primära irriterande effekter:
Hudkontakt: Irriterar hud och slemhinnor.
Ögonkontakt: Irriterar ögonen.
Sensibilisering: Kan ge allergi vid inandning och hudkontakt.
CMR -effekter (carcinogena, mutagena och toxicitet för reproduktion): Begränsad bevisning för en carcinogenic effekt.
Övrig toxikologisk information: Produkten uppvisar följande hälsoskadliga effekter enligt bedömningsmetoder från
senaste versionen av  ”the General EC Classification Guidelines for Preparations” :

Hälsoskadlig
Irriterande

12. Ekologisk information.
12.1 Toxicitet:

Miljöinformation för beståndsdelar: 
polymerisk MDI (CAS-nr 9016-87-9)
Akut toxicitet: EC50 / 24 tim. >1000 mg/L (Daphnia magna) (OECD 2020)

LC50 / 96 tim. >1000 mg/L (Brachydanio rerio) (OECD 203)
propylene carbonate (CAS-nr 108-32-7)
Akut toxicitet: EC50 / 48 tim. 500 mg/L (Daphnia magna)

LC0 / 96 tim. 1000 mg/L (Cyprinus carpio)
LC50 / 96 tim. 5300 mg/L (Leuciscus idus)
NOEC / 72 tim. 900 mg/L (Pseudokirchneriella subcapitata)

4,4´-metylendifenyldiisocyanat (CAS-nr 101-68-8)
EC50 >100 mg/L (Daphna magna) (ETOX)
EC50 / 24 tim. >1000 mg/L (Daphnia magna) (OECD 202)
EC50 / 72 tim. >1640 mg/L (Desmodesmus subspicatus) (OECD 201)
LC50 / 24 tim. >500 mg/L (Brachydanio rerio) (ETOX)
LC50 / 96 tim. >1000 mg/L (Brachydanio rerio) (OECD 203)
NOEC / 21 dag. >10 mg/L (Daphnia magna) (OECD 202)

12.2 Persistens och nedbrytbarhet:
Produkten är inte bionedbrytbar.
Produkten reagerar med vatten och bildar en solid olöslig produkt med hög smältpunkt (polyurea).

12.3 Bioackumuleringsförmåga:
Ingen relevant information tillgänglig.

12.4 Rörlighet i jord:
Härdar totalt med fuktighet. Stannar kvar på ytan.
Ekotoxicitet: P.g.a produktens mekaniska aktivitet så kan skador uppstå. 
Övrig ekotoxisk information: Produkten reagerar med vatten och bildar en solid olöslig produkt med hög 
smältpunkt (polyurea). Reaktionen accelererar med tensider (rengöringsmedel) eller med vattenlösliga
lösningsmedel. Vattenriskklass1: Lätt vattenförorenande. Tillåt inte att produkten släpps ut oförtunnad
eller i större mängder på mark, i grundvatten, i vattendrag, diken eller liknande. 

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen:
Ej tillämpligt.

13. Avfallshantering.
13.1 Avfallsbehandlingsmetoder: Spill och avfall undanröjs och hanteras enligt regler som har utarbetats av lokala myndigheter. 

14. Transportinformation.
14.1 Transport Land/Sjö/Luft (ADR, ADN, IMDG, IATA): 

Ej transportfarligt gods.
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15. Gällande föreskrifter.
15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö:

Ingen relevant information tillgänglig.
Annex XVII REACH:

nr. 56:
Det är inte tillåtet, att efter den 27 dec. 2010, släppa ut produkten till allmänheten, i sådana blandningar som denna 
produkt består utav, med en koncentration av 0,1 vikt% MDI; såvida inte leverantören garanterar, innan produkten 
släpps ut, att förpackningen innehåller skyddshandskar som uppfyller kraven i reglementet enl. direktiv 89/686/EEC.
Allmänna råd:
Personer som allaredan är känsliga mot diisocyanater kan utveckla allergiska reaktioner vid användning av denna produkt.
Personer som lider av astma, eksem eller hudproblem skall undvika hudkontakt, även dermal kontakt, vid användning av
denna produkt.
Denna produkt skall inte användas i lokaler eller under förhållanden där dålig eller undermålig ventilation finnes, såvida
inte användaren bär skyddsmask med rätt sorts gasfilter (t.ex. typ A1 enl. standarden EN 14387).

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning:
Ingen bedömning har gjorts. 

15.3. Information om begränsningsar för användning:
Var restriktiva med att låta yngre medarbetare hantera och använda produkten.

15.4 Teknisk information (luft):
Klass I = 10-25% Klass III = 0,1-0,5% NK = 2,5-5%

15.5 Vattenriskklass:
Vattenriskklass 1: Lätt vattenförorenande.

16. Annan information.
16.1 Relevanta fraser:

H315 Irriterar huden
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation
H332 Skadligt vid inandning
H334 Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna
H351 Misstänks kunna ge cancer
H373 Kan orsaka organskador på lungorna genom lång eller upprepad exponering. Upptagningsväg; Inandning.

R20 Farligt vid inandning
R36 Irriterar ögonen
R36/37/38 Irriterar ögonen, andningsorganen och huden
R40 Misstänks kunna ge cancer
R42/43 Kan ge allergi vid inandning och hudkontakt
R48/20 Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning

16.2 Litteraturkällor:
Council Directive 67/548/EEC (in the relevant version) classification, packaging and labelling of dangerous substances
Directive 1999/45/EC (in the relevant version) classification, packaging and labelling of dangerous preparations
Regulation (EC) No 1907/2006 (in the relevant version) Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH)
Access to European Union law: http://eur-lex.europa.eu/de/index.htm
ETOX: Information System Ecotoxicology and Environmental Quality
Targets : http://webetox.uba.de/webETOX/index.do
GESTIS-database on hazardous substances: http://www.dguv.de/ifa/de/gestis/stoffdb/index.jsp
GESTIS International Limit Values: http://bgia-online.hvbg.de/
LIMITVALUE/WebForm gw.aspx
ECHA Information on Registered Substances

16.3 Övrig information:
Dessa uppgifter beskriver uteslutande produktens säkerhetskrav och baserar sig på vad som av oss är känt i dagsläget. 
Informationen vi lämnar bedöms vara korrekta och lämnas över i god tro. De garanterar inga egenskaper hos den beskrivna 
produkten med avseende på garantiföreskrifter enligt lag. Säkerhetsdatabladet bygger på den information, litteratur och
kunskap som vi idag har tillgång till. Ansvarsåtaganden är helt uteslutet. Det är köparens eget ansvar att se till att denna
information lämnas över till den som använder, hanterar eller kommer i kontakt med de i detta blad angivna produkterna. 
Detta säkerhetsdatablad är efter bästa förmåga fritt översatt till svenska helt efter tillverkarens originaldokument.
Viss information som av oss anses som icke relevant för användaren med tanke på säkerheten, kan därmed vara utesluten.

Om användaren känner sig osäker eller vill ha mer information, kontakta:
LIMUS, Hantverkareg. 3, 576 35 Sävsjö    
Tel: 0382-14020  Fax: 0382-14015   E-mail: info@limus.se

Vi reserverar oss för skrivfel och stavfel.

mailto:info@limus.se
http://eur-lex.europa.eu/de/index.htm

