
Sikkerhedsblad ved bearbejdning i PUR 

 

1. Identifikation af stoffet/materialet og 
leverandøren 

Pur-produkter, 
El90A+El95A,El58D+El72D 

PR-nummer:    
Oprettet den:   22-11-2005                                                             
Revideret den:   22-11-2005 13:16:00                                                             
Initialer:   HGade                                                             
Leverandør:   Dansk Elastomer A/S                                                             
   Snedkervænget 2 , 5560 Aarup                                                             
   Telefon:  64 43 32 20 ,  Fax:  64 43 33 38                                                             
 
Anvendelse:   

 
Slibe, dreje eller fræse i PUR-emner                                                              

 

 

2. Sammensætning / oplysning om indholdsstoffer 

Einecs nr.    CAS nr.    Stoffer    Klassificering    w/w%    Note    

 26471-62-5  Toluendiisocyanat  Tx, Canc3, R26-
36/37/38-R40-
42/43-52/53  

<0,2 %   

202-918-9  000101-14-4  2,2-dichlro-4,4-
methylendianilin  

T,N, R45-22-50/53  <0,2%   

 
Noter:   

 
w/w-% af de enkelte stoffer afhænger af hårdheden på produktet   

 

 

3. Fareidentifikation 

Fareidentifikation:   R36: irriterer øjnene  
R37: irriterer åndedrætsorganerne  

Yderligere 
information:   

Kan irriterer hvis pur-støvet kommer i øjnene.  
Kan irriterer luftvejene, hvis støvet indåndes.                                                             

 

 

4. Førstehjælpsforanstaltninger 

Indånding:   Skyl munden med vand, og puds næsen grundigt ved indånding af PUR-støv.  
Indtagelse:   Skyl munden grundigt og drik meget vand.                                                             
Hud:    ingen                                                             
Øjne:   Skyl straks med vand (helst fra øjenskyller) i mindst 5 min. Spil øjet godt op. 

Fjern eventuelle kontaktlinser.                                                             

Forbrænding:   ikke brandfarligt                                                             
Førstehjælpsudstyr:   Øjenskyller /vand i nærheden, hvis uheldet skulle være ude                                                             

Nødtelefon 

 

5. Brandbekæmpelse 

Brandbekæmpelse:   Produktet er ikke umiddelbart antændeligt. Undgå indånding af dampe og røggasser - søg frisk luft.  
Slukningsudstyr:   Vand                                                             

 

 



6. Forholdsregler over for udslip ved uheld 

Forholdsregler:   Se punkt 13 for bortskaffelse af spild.  
 

 

7. Håndtering og opbevaring 

Håndtering:   Se under punkt 8 for oplysninger om forholdsregler ved brug og personlige værnemidler.  
Opbevaring:   Der er ingen særlige krav til opbevaring.                                                             
Brandfare og 
oplag:    

Ingen særlige krav.  
                                                           

 

 

8. Eksponeringskontrol/Personlige værnemidler 

Forholdsregler 
ved brug:   

Anvend sikkerhedsbriller og støvmaske. Arbejdet skal foregå under effektiv procesventilation (f.eks 
punktudsugning eller lokaludsugning). Der skal være adgang til rindende vand og øjenskyller. Vask hænder 
før pauser, toiletbesøg og efter endt arbejde. (isocyanat/ epoxy) Der må ikke ryges, spises eller drikkes i 
arbejdslokalet.  

Åndedrætsværn:   Anvend alm. støvmaske                                                             
Øjenværn:    Brug beskyttelsesbriller ved risiko for støv i øjnene.                                                             

 

 

9. Fysiske / Kemiske egenskaber 

Egenskaber:   Udseende:massivt gummi  
Lugt:lugter ikke  
PH:neutralt  
Smeltepunkt:120°C  
Massefylde:1,2g/cm3  
Opløselighed i vand:nej  
Flammepunkt:  
Selvantændelighed:nej  
Damptryk:  

 

 

10. Stabilitet og reaktivitet 

Stabilitet:   Produktet er stabilt ved anvendelse efter leverandørens anvisninger.  
 

 

11. Toksikologiske oplysninger ( sundhedsfarlige egenskaber ) 

Indånding:   Indånding af støv kan virke irriterende på de øvre luftveje.                                                             
Øjenkontakt:   Kan fremkalde irritation af øjet.                                                             

 

 

12. Miljøoplysninger 

Miljøoplysninger:   Ingen  
 

  

 



13. Bortskaffelse 

Bortskaffelse:   Produktet er ikke farligt affald i henhold til Affaldsbekendtgørelsen. Det anbefales, at spild og affald 
bortskaffes via den lokale modtagestation som brandbart affald.  

 

 

14. Transportoplysninger 

Oplysninger:   Ingen særlige krav.  
 

 

15. Oplysninger om regulering 

Faresymbol og 
betegnelse:   

Xn Sundhedsskadelig     

 
R-sætninger:   R36: irriterer øjnene  

R37: irriterer åndedrætsorganerne                                                             

S-sætninger:   Undgå indånding af støv.(S22)                                                             
 
Indeholder:   

 
Toluendiisocyanat , 2,2-dichlro-4,4-methylendianilin                                                             

Anden mærkning:   Kun til industriel brug. Indeholder isocyanater. Se fabrikantens oplysninger.                                                             
Uddannelse:   Ingen særlig uddannelse er nødvendig, men et grundigt kendskab til dette 

sikkerhedsdatablad bør være en forudsætning.                                                             
 

 

16. Andre oplysninger 

Branche:   Alle industrielle brancher  
Emballage:   ingen krav til emballagen                                                             
Anvendte kilder:   indgående stoffers datablade                                                             
Særlige regler:   ingen                                                             
Øvrige 
oplysninger:   

ingen  
                                                           

 

 

 

 

 

 


