Stenlim Skum

4,4'-metylendifenyldiisocyanat, isomerer og homologer: 40 - -60 %, TCPP_Tris (2-klor-1metyletyl) fosfat-multikonstituente substanser: 10 - 20 %, Glycerol, propoxylated: 10 - 20
%, Propane-1,2-diol, propoxylated: 2,5 - 5 %
Varselord: Fare
H222 Ekstremt brannfarlig aerosol. H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved
oppvarming. H315 Irriterer huden. H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon. H319 Gir
alvorlig øyeirritasjon. H334 Kan gi allergi- eller astmasymptomer eller pustevansker ved
innånding. H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene. H351 Mistenkes for å kunne
forårsake kreft . H373 Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering
H302 Farlig ved svelging.
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for
hånden. P102 Oppbevares utilgjengelig for barn. P210 Holdes vekk fra varme / gnister /
åpen flamme / varme overflater.
Røyking forbudt. P211 Ikke spray mot åpen flamme
eller
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ikke etter bruk. P271 Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område. P280 Benytt
vernehansker / verneklær / øyevern / ansiktsvern. P304+P340 VED INNÅNDING: Flytt
personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter
åndedrettet. P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i
flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett
skyllingen. P410+P412 Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn
50 °C / 122°F. P501 Innhold / beholder leveres til autorisert avfallshåndtering.
EUH 204 Inneholder isocyanater. Kan gi en allergisk reaksjon. Personer som allerede er
overfølsomme for diisocyanater kan få allergiske reaksjoner ved bruk av dette produktet.
Personer med astma, eksem eller hudproblemer bør unngå kontakt, herunder hudkontakt,
med dette produktet. Dette produktet bør ikke brukes på steder med utilstrekkelig
ventilasjon med mindre en vernemaske med et egnet gassfilter (type A1 ifølge standard
EN 14387) benyttes.
Fra 24. august 2023 kreves passende opplæring før industriell eller profesjonell bruk.
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