
SIKKERHEDSDATABLAD                                                    WEVO-CHEMIE GmbH  
 i henhold til EU forordning nr.1907/2006 
 
Gyldig fra: 17.02.2010 Antal sider:       4 
Erstatter udgave fra:   Udgivelsesdato:  
 

Side   1 

1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED 
     
Handelsnavn 
Anvendelse 
Firma 
 
 
Telefon 
Faxnummer 
Nødnummer 
e-mail 

 
: 
: 
 
 
: 
: 
: 
: 

 
WEVO – STØBEMASSE PU  930 M/10 T 0,6  
Resin komponent til fremstilling af polyurethaner 
WEVO-CHEMIE GmbH   
Schönbergstrasse 14 
D - 73760 Ostfildern - Kemnat 
+49  711 - 16761 - 0 
+49  711 - 16761 - 44 
+49  711 - 16761 - 0 
MSDS@wevo-chemie.de

2. FAREIDENTIFIKATION  
 
Ikke et farligt produkt i henhold til de danske bekendtgørelser hhv. EU-direktivet 2006/121/EF 
eller 1999/45/EF. 
 
3. SAMMENSÆTNING/OPLYSNINGER OM INDHOLDSSTOFFER 
Kemisk karakterisering:  Mineralsk fyldt polyæter-/polyesterpolyol - Tilberedning  

 
Bestanddele CAS-nr. Faresymbol R-sætninger Indhold  
bortfalder ----- ------- ------- ------- 

 
4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER 
  
Generelt råd: 
 

Tag kontamineret, gennemvædet tøj af. 

Hvis det indåndes:  
 

Bring personen ud i frisk luft og sørg for ro og varme. Ved 
åndedrætsbesvær er lægehjælp påkrævet. 
 

I tilfælde af hudkontakt:  
 

Vask huden grundigt af med meget vand og sæbe. Konsulter en læge 
ved hudreaktioner. 
 

I tilfælde af øjenkontakt:  
 

Hold øjnene åbne og skyl helst med lunkent vand i en tilstrækkelig 
lang periode (i mindst 10 minutter). Opsøg en øjenlæge. 
 

Hvis det sluges:  
 

Få IKKE patienten til at kaste op, lægehjælp er nødvendig. 

5. BRANDBEKÆMPELSE 
  
Egnede slukningsmidler:  
 

kulsyre (CO2), skum, slukningspulver, ved større brande også 
vandspray. 
 

Uegnet slukningsmiddel:  
 

Kraftig vandstråle 

Ved brand opstår carbonmonoxid, carbondioxid, nitrogenoxider og spor af cyanbrinte (blåsyre). 
Indånd ikke dampe i tilfælde af brand og/eller eksplosion. 
 
Ved brandbekæmpelse er et åndedrætsværn med uafhængig luftforsyning nødvendig. 
Lad ikke kontamineret sluknin svand trænge ned i jord, grundvand eller overfladevand. g

   
6. FORHOLDSREGLER VED UDSLIP 
   
Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer:  
Anvend personlige værnemidler (se kap. 8). Sørg for tilstrækkelig lufttilførsel/udluftning. Hold 

vedkommende personer borte. u
 
Miljøbeskyttelsesforanstaltninger: Må ikke komme ned i vandløb, spildevand eller jord. 
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6. FORHOLDSREGLER VED UDSLIP 
 
Metoder til oprensning: Opsamles med kemikaliebinder, evt. tørt sand og opbevares i lukkede 
beholdere. 
 
Øvrige råd: Angående yderligere bortskaffelse se kapitel 13. 
 
7
 
. HÅNDTERING OG OPBEVARING 

Håndtering:   
De normale forsigtighedsforanstaltninger ved omgangen med kemikalier skal overholdes. Undgå 
kontakt med huden og øjnene. 
 
På arbejdspladser eller anlægsdele, hvor der kan opstå aerosoler og/eller -dampe i høje 
koncentrationer (f.eks. ved trykaflastning, udluftning af forme, gennemblæsning af 
blandingshoveder med trykluft), skal en overskridelse af de arbejdshygiejniske grænseværdier 
forhindres med en målrettet luftudsugning. Luften skal bevæges væk fra personerne. 
Anlæggenes effektivitet skal kontrolleres i regelmæssige intervaller. 
 
Der skal generelt træffes forholdsregler mod elektrostatisk opladning svarende til det anvendte 
udstyr, og håndteringen og emballeringen af produktet. 
 
Opbevaring:  
Emballagen skal holdes tæt lukket og opbevares tørt. 
 
Opbevaringstemperatur af hensyn til personsikkerheden: maks. 50 °C. 
 
Hold adskilt fra nærings- og nydelsesmidler. 
 
O
 

ptimale opbevaringstemperaturer:      15°C til 25°C 

  
Opbevarings-klasse: 10 – VCI Koncept 
  
8.  EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER 
 
Åndedrætsværn: 
 

Hvis produktet ikke er helt tillukket, så læs venligst folderen om 
åndedrætsbeskyttende forholdsregler udgivet af 
brancheforeningen. Ved væsentlige dampkoncentrationer skal 
åndedrætsværn benyttes. Anvend helmaske med filtertypen ABEK. 
 

Håndværn: 
 

Betinget egnede materialer til beskyttelseshandsker; EN 374-3: 
Nitrilkautsjuk - NBR: Tykkelse >=0,35 mm 
Gennemtrængningstid ikke testet, bortskaffes straks efter 
kontamination. 
 

Øjenværn: 
 

Brug beskyttelsesbriller/ansigtsskærm under arbejdet. 
 

Hud- og kropsbeskyttelse: 
 

Brug særligt arbejdstøj. 
 

Hygiejniske foranstaltninger: 
 

Skal holdes borte fra nærings- og nydelsesmidler. Vask hænder før 
pauser og ved arbejdstids ophør. Opbevar arbejdstøjet separat. 
Skift kontamineret eller gennemvædet tøj. 
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9. FYSISK- KEMISK EGENSKABER 
      
Form  
Farve 
Lugt 

 
: 
: 
: 

 
flydende 
natur, sort 
næsten lugtfri 

      
Massefylde: : 1,39 – 1,42  g/cm³ ved 22°C  
Viskositet : 2400 – 3000  mPa.s ved 22°C  
Flammepunkt : > 190 °C   
Antændelsestemperatur: : > 350 °C   
Eksplosionsgrænser  : Grænser ikke fastslået   
Blandbar med vand : 

 
ikke blandbar   

10. STABILITET OG REAKTIVITET 
  
Farlige nedbrydningsprodukter: Ingen farlige nedbrydningsprodukter ved korrekt opbevaring 

o
 

g håndtering. 

Farlige reaktioner: Ingen farlige reaktioner ved korrekt anvendelse.  
 

  
11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER 
Akut toksicitet: 
Produktet er indtil nu ikke blevet undersøgt toksologisk. Toksicitet, som kan forventet 
LD50 oral, rotte: I området af > 4000 mg/kg 
kan afledes af produkter med lignende sammensætning.  
 
Effekt på øjnene: Risiko for lettere irritation i øjet 

 
Effekt på huden:  Der forventes ingen hudirritation.  

 
Effekt på luftvejene: Der er ikke fundet kemisk betinget irritation.  

 
12. MILJØOPLYSNINGER 
Må ikke komme i vandløb, spildevand eller jord. 
 
Vandforureningsklasse (Tyskland): 1 let vandforurenende  (selv-klassificering) 
 
Da forbindelsen ikke er let biologisk nedbrydelig, skal man regne med, at produktet behøver længere 
opholdstid i vandet.  
 
13. BORTSKAFFELSE 
De relevante EU-direktiver, såvel som lokale, regionale og nationale forskrifter skal overholdes.  Det 
er den, som har genereret affaldets opgave at bl.a. knytte processpecifikke affaldsnøgler til affaldet 
iht. det europæiske affaldskatalog.  I den forbindelse anbefales det at klarlægge enkelte detaljer med 

en ansvarlige affaldsbortskaffer. d
 
Affald: Kan forbrændes i et egnet forbrændingsanlæg under overholdelse af  

de lovmæssige betingelser. Må ikke bortskaffes som husaffald. 
 

EAK-nummer: 080409 
 

Forpakninger:  Tømte emballager kan efter fuldstændig tømning (drysfri, spartelren, dråbefri) 
afleveres emballagespecifikt til genbrug på indsamlingsstederne for den 
kemiske industris eksisterende retursystemer. Genbrug skal ske i henhold til 
den nationale lovgivning og miljøbeskyttelsesbestemmelserne. 
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14. TRANSPORTOPLYSNINGER 
  
ADR/RID: -- 

 
ADNR: -- 

 
IATA: -- 

 
IMDG -- 

 
Andre informationer : Ikke farligt transportgods. 

Må ikke opbevares sammen med nærings-, nydelsesmidler, 
syrer og alkalier. 

  
15. OPLYSNINGER OM REGULERING 
Der kræves ingen mærkning i henhold til EU-direktiverne 2006/121/EF eller 1999/45/EF med de til 
enhver tid gældende tilpasninger og de afledte nationale bestemmelser. 
 
Nationale forskrifter 
 
Vandforureningsklasse (Tyskland): 1 let vandforurenende 
 
VbF: Ligger ikke under VbF 
  
16. ANDRE OPLYSNINGER 
 

 

Personlige værnemidler for omgangen med frisk fremstillede PUR-formdele: 
Polyurethan-formdele, der fremstilles ved anvendelsen af dette råstof, med ikke afdækkede 
overflader kan - afhængigt af forarbejdningsparametrene ved fremstillingen - stadig indeholde 
spor af stoffer (f.eks. udgangs- og følgeprodukter, katalysatorer, skillemidler) med farlige 
egenskaber på overfladen. Hudkontakt med disse stofspor bør undgås. Derfor skal der ved 
afformningen og anden omgang med friske formdele mindst benyttes beskyttelseshandsker af 
tekstil, der fortrinsvis i området på håndens inderside og fingrene udvendigt er belagt med 
nitrilgummi, PVC eller PUR. Beskyttelseshandsker bør udskiftes dagligt. Det anbefales at bruge 
beskyttelsesbeklædning, der er tilpasset til betingelserne for den normale omgang med friske 
polyurethan-formdele. 
 
For sikkert at håndtere polyuretan, anbefaler vi at man henholder sig til følgende informationsblade: 
 
Informationsblad M 044: Forarbejdning af polyuretan og isocyanat (udgivet af den kemiske 

industris fagsammenslutning) 
 

Informationsblad M 053: Generelle arbejssikkerhedstiltag ved omgang med farlige stoffer og 
materialer (udgivet af den kemiske industris fagsammenslutning) 

  
* Data ændret ift. tidligere version  
  
 
Med de forestående angivelser, som svarer til vores nuværende viden og erfaringer, beskrives vores produkt med 
henblik på eventuelle sikkerhedskrav og til mærkningen iht. gyldig lovgivning. Der er dog dermed ikke forbundet 
en egenskabsgaranti.  De produktdata, som er vigtige for forarbejdningen, skal tages fra det tekniske datablad og 
specifikationerne.  De deri foretagne angivelser gælder kun det betegnede produkt.  Hvis dette produkt anvendes 
sammen med andre materialer eller i en forarbejdningsproces, passer disse angivelser ikke.  
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