
Revisionsdatum: 2021-05-13 Revision: 20 Ersätter datum: 2021-01-06

SÄKERHETSDATABLAD    
Amtico Universal 2 Part Adhesive 

Component B

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget
1.1. Produktbeteckning

Produktnamn Amtico Universal 2 Part Adhesive Component B

Produktnummer U2P-6

Synonymer; handelsnamn P-MDI, MDI

REACH-registreringsnummer 01-2119457014-47-0000

UFI No.:                                     1WH5-F0KS-M006-4V7Q

CAS-nummer 101-68-8

EU-indexnummer 615-005-00-9

EG-nummer 202-966-0

1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Identifierade användningar Lim.

Användningar som det avråds
från

Inga specifika användningar som det avråds från har identifierats.

1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Leverantör The Amtico Company Ltd      
Kingfield Road 
Coventry
CV6 5AA
United Kingdom
T: +44 (0) 2476 861 400
E: technical.support@amtico.com 
www.amtico.com

1.4. Telefonnummer för nödsituationer

Telefonnummer för
nödsituationer 112 (Svensk Giftinformationscentral)

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen
Klassificering (EC 1272/2008)
Fysikaliska faror Ej Klassificerad

Hälsofaror Acute Tox. 4 - 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

Miljöfaror Ej Klassificerad

Människors hälsa Innehåller icke flyktig isocyanat. Upphettning kan generera ångor som kan irritera luftvägarna.
Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
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Universal 2 Part Adhesive Component B

2.2. Märkningsuppgifter

EG-nummer 202-966-0

Faropiktogram

Signalord Fara

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

Skyddsangivelser P260 Inandas  inte ångor/ sprej.
P280 Använd  skyddshandskar/ skyddskläder/ ögonskydd/ ansiktsskydd.
P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.
Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P308+P313 Vid exponering eller misstanke om exponering sök läkarhjälp.
P501 Innehållet/ behållaren lämnas i enlighet med nationella bestämmelser.

Kompletterande information
på etiketten

EUH204 Innehåller isocyanater. Kan orsaka en allergisk reaktion.
RCH004a Personer som redan är känsliga för diisocyanater kan drabbas av allergiska
reaktioner vid användning av denna produkt.
RCH004b Personer med astma, eksem eller hudproblem bör undvika kontakt, inklusive
hudkontakt, med denna produkt.
RCH004c Vid dåliga ventilationsförhållanden får denna produkt endast användas tillsammans
med en skyddsmask med lämpligt gasfilter (av typen A1 enligt standarden EN 14387).

Innehåller 4,4'-METYLENDIFENYLDIISOCYANAT

Kompletterande
skyddsangivelser

P201 Inhämta särskilda instruktioner före användning.
P202 Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
P261 Undvik  att inandas ångor/ sprej.
P264 Tvätta nedstänkt hud grundligt efter användning.
P271 Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
P272 Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen.
P284 Vid otillräcklig ventilation, använd andningsskydd.
P302+P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten.
P304+P340 VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen
underlättas.
P312 Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/ läkare.
P314 Sök läkarhjälp vid obehag.
P321 Särskild behandling (se medicinskt råd på etiketten).
P332+P313 Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
P333+P313 Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
P337+P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
P342+P311 Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/ läkare.
P362+P364 Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
P403+P233 Förvaras på väl ventilerad plats. Behållaren ska vara väl tillsluten.
P405 Förvaras inlåst.

2.3. Andra faror
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Universal 2 Part Adhesive Component B

Produkten innehåller inte något ämne som är klassificerat som PBT eller vPvB.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2. Blandningar

4,4'-METYLENDIFENYLDIISOCYANAT 60-100%

CAS-nummer: 101-68-8 EG-nummer: 202-966-0 REACH-registreringsnummer: 01-
2119457014-47

Klassificering
Acute Tox. 4 - 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

Alla faroangivelser anges i klartext i avsnitt 16.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Generell information Flytta den skadade personen bort från föroreningskällan.

Inandning Flytta den skadade personen till frisk luft direkt. Sök läkarhjälp om besvär kvarstår.

Förtäring FRAMKALLA EJ KRÄKNING! Kontakta genast läkare.

Hudkontakt Ta omedelbart av nedstänkta kläder och tvätta huden med tvål och vatten. Sök läkarhjälp om
besvär kvarstår.

Kontakt med ögonen Skölj omedelbart med mycket vatten. Avlägsna eventuella kontaktlinser och håll ögonlocken
brett isär. Fortsätt att skölja i minst 15 minuter. Sök läkarhjälp om irritation kvarstår efter
tvättning. Visa detta säkerhetsdatablad för den medicinska personalen.

4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Generell information Svårighetsgraden hos de symptom som beskrivs varierar beroende på koncentrationen och
exponeringstidens längd.

Inandning Irritation i näsa, svalg och luftvägar. Hosta, trånghetskänsla i bröstet, tryckkänsla över bröstet.

Förtäring Kan orsaka obehag vid förtäring.

Hudkontakt Långvarig hudkontakt kan orsaka rodnad och irritation.

Kontakt med ögonen Kraftig irritation, brännande känsla och tårflöde.

4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Anmärkningar för läkaren Inga specifika rekommendationer. Om tvivel föreligger, sök omedelbart läkarhjälp.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1. Släckmedel

Lämpliga släckmedel Släck med skum, koldioxid, pulver eller vattendimma.

Olämpliga släckmedel Använd inte vatten i samlad stråle, då detta kan orsaka spridning av branden.
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5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Särskilda faror Produkten är inte brännbar. Irriterande gaser eller ångor. Okänd.

Farliga förbränningsprodukter Termisk nedbrytning eller förbränning kan frigöra koloxider och andra toxiska gaser eller
ångor. Koloxider. Kväveoxider.

5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

Skyddsåtgärder vid
brandbekämpning

Behållare i närheten av brand ska flyttas eller kylas med vatten. Låt inte vatten komma i
kontakt med läckande material.

Särskild skyddsutrustning för
brandbekämpningspersonal

Använd kemskyddsdräkt. Använd andningsapparat med lufttillförsel (SCBA) och lämpliga
skyddskläder.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Personliga skyddsåtgärder Använd skyddskläder så som det beskrivs i Avsnitt 8 i detta säkerhetsdatablad.

6.2. Miljöskyddsåtgärder

Miljöskyddsåtgärder Släpp inte ut i avlopp eller vattendrag eller på marken.

6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering

Metoder för sanering Absorbera spill med icke brännbart, absorberande material. Absorbera spill med icke
brännbart, absorberande material. Samla upp och placera i lämpliga avfallsbehållare och
förslut dessa säkert. Sörj för god ventilation. Valla in spillet med sand, jord eller annat lämpligt
icke brännbart material. Undvik att spill eller avrinningsvatten kommer ned i avlopp,
avloppssystem eller vattendrag.

6.4. Hänvisning till andra avsnitt

Hänvisning till andra avsnitt Använd skyddskläder så som det beskrivs i Avsnitt 8 i detta säkerhetsdatablad.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1. Skyddsåtgärder för säker hantering

Skyddsåtgärder vid
användning

Undvik inandning av ångor och sprej/dimma. Undvik kontakt med huden och ögonen.
Används inte i trånga utrymmen utan lämplig ventilation och/eller andningsskydd. Sprutning är
endast tillåtit i slutna system eller sprutlådor med tillräcklig ventilation.

7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Skyddsåtgärder vid lagring Förvaras i sluten originalförpackning och vid temperaturer mellan 5°C och 25°C.

Lagringsklass Lagring av kemikalier.

7.3. Specifik slutanvändning

Specifik slutanvändning De identifierade användningarna för produkten finns beskrivna i Avsnitt 1.2.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1. Kontrollparametrar
Gränsvärden för exponering på arbetsplatsen
4,4'-METYLENDIFENYLDIISOCYANAT

Nivågränsvärde (8 timmar NGV): HGV 0,002 ppm 0,03 mg/m³
Korttidsgränsvärde (15 minuter KGV): HGV 0,005 ppm 0,05 mg/m³
S
HGV =  Hygieniskt gränsvärde
S = Sensibiliserande ämnen kan ge allergi eller annan överkänslighet.
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Ingredienskommentarer WEL = Workplace Exposure Limits

4,4'-METYLENDIFENYLDIISOCYANAT (CAS: 101-68-8)

DNEL Arbetare - Inandning; kortvarig systemiska effekter: 0.1 mg/m³
Arbetare - Dermalt; kortvarig lokala effekter: 28.7 mg/cm²
Arbetare - Inandning; kortvarig lokala effekter: 0.1 mg/m³
Arbetare - Inandning; Långtids- systemiska effekter: 0.05 mg/m³
Arbetare - Inandning; Långtids- lokala effekter: 0.05 mg/m³
Konsument - Dermalt; kortvarig systemiska effekter: 25 mg/kg bw/day
Arbetare - Dermalt; kortvarig systemiska effekter: 50 mg/kg bw/day
Konsument - Oral; kortvarig systemiska effekter: 20 mg/kg bw/day
Konsument - Dermalt; kortvarig lokala effekter: 17.2 mg/cm²
Konsument - Inandning; kortvarig lokala effekter: 0.05 mg/m³
Konsument - Inandning; Långtids- systemiska effekter: 0.025 mg/m³
Konsument - Inandning; Långtids- lokala effekter: 0.025 mg/m³
Konsument - Inandning; kortvarig systemiska effekter: 0.05 mg/m³

PNEC - Saltvatten; 0.1 mg/l
- STP; 1 mg/l
- sötvatten; 1 mg/l
- Jord; 1 mg/kg

8.2. Begränsning av exponeringen

Skyddsutrustning

Lämpliga tekniska
kontrollåtgärder

Sörj för god ventilation. Undvik inandning av ångor. Ta i beaktande hygieniskt gränsvärde för
produkten eller ingående ämnen.

Ögonskydd/ansiktsskydd Använd korgglasögon.

Handskydd Det rekommenderas att handskar är gjorda av följande material: Nitrilgummi. Det bör beaktas
att vätska kan tränga igenom skyddshandskarna. Täta byten rekommenderas. För exponering
upp till 8 timmar, använd skyddshandskar av följande material: Nitrilgummi.

Annat skydd för hud och kropp Använd lämpliga skyddskläder som skydd mot stänk eller förorening. Använd förkläde eller
skyddskläder vid direktkontakt.

Hygienåtgärder Använd tekniska kontrollåtgärder för att minska luftföroreningen till tillåtna exponeringsnivåer.
Tvätta händerna efter användning. Ät inte, drick inte eller rök inte under hanteringen.

Andningsskydd Om ventilationen är otillräcklig, så måste lämpligt andningsskydd bäras. Använd ett
andningsskydd försett med följande filterdosa: ABEK2-P3 Partikelfilter, typ P3.

Begränsning av
miljöexponeringen

Håll behållare väl tillslutna när de inte används.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Utseende Färgad vätska.

Färg Brun.

Lukt Unken (möglig).
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Lukttröskel Inte tillgänglig.

pH Inte tillgänglig.

Smältpunkt <10°C

Initial kokpunkt och
kokpunktsintervall

330°C @ mbar

Flampunkt >200°C Closed cup.

Avdunstningshastighet slow

Avdunstningsfaktor Inte tillgänglig.

Brandfarlighet (fast form, gas) Inte tillgänglig.

Övre/undre
brännbarhetsgräns eller
explosionsgräns

Inte tillämpligt.

Annan brandfarlighet Inte tillgänglig.

Ångtryck 0.01 Pa @ °C

Ångdensitet 8.5

Relativ densitet 1.24 @ 20°C

Bulkdensitet Inte tillgänglig.

Löslighet Olöslig i vatten. Hårdnar i kontakt med vatten.

Fördelningskoefficient Inte tillgänglig.

Självantändningstemperatur >600°C

Sönderfallstemperatur Inte tillgänglig.

Viskositet 90-130 mPa s @ 25°C

Explosiva egenskaper Inte tillgänglig.

Explosiv under inverkan av
låga

Bedöms inte vara explosiv.

Oxiderande egenskaper Inte tillgänglig.

Kommentarer Information som lämnats är tillämplig på produkten som den levererats.

9.2. Annan information

Annan information Ingen information krävs.

Brytningsindex Inte tillgänglig.

Partikelstorlek Inte tillgänglig.

Molekylvikt Inte tillgänglig.

Flyktighet Inte tillgänglig.

Mättnadskoncentration Inte tillgänglig.

Kritisk temperatur Inte tillgänglig.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1. Reaktivitet
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Reaktivitet Produkten hårdnar till en fast massa vid kontakt med vatten och fukt.

10.2. Kemisk stabilitet

Stabilitet Stabil vid normal omgivningstemperatur och avsedd användning.

10.3. Risken för farliga reaktioner

Risken för farliga reaktioner Inte tillämpligt. Kan polymerisera.

10.4. Förhållanden som ska undvikas

Förhållanden som ska
undvikas

Undvik kontakt med vatten.

10.5. Oförenliga material
10.6. Farliga sönderdelningsprodukter

Farliga
sönderdelningsprodukter

Termisk nedbrytning eller förbränning kan frigöra koloxider och andra toxiska gaser eller
ångor. Koloxider. Kväveoxider.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1. Information om de toxikologiska effekterna
Akut toxicitet - inandning
ATE inandning (ångor mg/l) 11,0

Frätande/irriterande på huden
Djurdata Irriterande.

Allvarlig ögonskada/ögonirritation
Allvarlig
ögonskada/ögonirritation

Måttligt irriterande.

Luftvägssensibilisering
Luftvägssensibilisering Sensibiliserande.

Cancerogenitet
Cancerogenitet Misstänkt cancerogen baserat på begränsade belägg.

Målorgan för cancerogenitet Inga specifika målorgan kända.

Reproduktionstoxicitet
Reproduktionstoxicitet -
utvecklingstoxicitet

Det finns inga belägg för att detta ämne är reproduktionstoxiskt.

Specifik organtoxicitet – upprepad exponering
STOT - upprepad exponering Morfologiska förändringar som kan vara reversibla men som innebär tydliga belägg för

markant funktionsstörning hos ett organ.

Fara vid aspiration
Fara vid aspiration Förväntas inte utgöra fara vid aspiration, baserat på den kemiska strukturen.

Inandning Irriterar andningsorganen. Kan ge allergi vid inandning.

Förtäring Kan orsaka magont eller kräkningar.

Hudkontakt Irriterar huden. Kan ge allergi vid hudkontakt.

Kontakt med ögonen Irritation av ögon och slemhinnor.
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Akuta och kroniska hälsofaror Kan ge allergi vid hudkontakt. Produkten innehåller små mängder isocyanat. Kan orsaka
luftvägsallergi. Kan orsaka luftvägsirritation. Kan orsaka luftvägsirritation. Ofta upprepad
inandning av ångor kan orsaka luftvägsallergi.

Exponeringsväg Inandning Hud- och/eller ögonkontakt

Medicinska symptom Irritation av ögon och slemhinnor. Hosta, trånghetskänsla i bröstet, tryckkänsla över bröstet.

Medicinska överväganden Kroniska andningssjukdomar och obstruktiva luftvägssjukdomar.

Toxikologisk information om beståndsdelar

4,4'-METYLENDIFENYLDIISOCYANAT

Akut toxicitet - oral

Akut toxicitet oral (LD₅₀
mg/kg)

10 000,0

Djurslag Råtta

ATE oral (mg/kg) 10 000,0

Akut toxicitet - dermalt

Akut toxicitet dermalt (LD₅₀
mg/kg)

9 400,0

Djurslag Kanin

ATE dermalt (mg/kg) 9 400,0

Akut toxicitet - inandning

Akut toxicitet inandning
(LC₅₀ damm/dimma mg/l)

1,5

Djurslag Råtta

ATE inandning
(damm/dimma mg/l)

1,5

Cancerogenitet

IARC cancerogenitet IARC Grupp 3 Kan ej klassificeras som cancerframkallande för människor.

AVSNITT 12: Ekologisk information

Ekotoxicitet Produkten förväntas inte vara farlig för miljön.

12.1. Toxicitet
Akut toxicitet i vattenmiljön
Akut toxicitet - fisk LC50, 96 timmar: > 1000 mg/l, Sötvattensfisk

Akut toxicitet - vattenlevande
ryggradslösa djur

EC₅₀, 48 hours: >500 mg/l, Daphnia magna

Akut toxicitet - vattenväxter EC₅₀, 72 timmar: ~ 1640 mg/l, Scenedesmus subspicatus

Ekologisk information om beståndsdelar

4,4'-METYLENDIFENYLDIISOCYANAT

Akut toxicitet i vattenmiljön

Akut toxicitet - fisk LC₅₀, 96 timmar: >1000 mg/l, Saltvattensfisk
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Akut toxicitet -
vattenlevande
ryggradslösa djur

EC₅₀, 24 timmar: >1000 mg/l, Daphnia magna

Kronisk toxicitet i vattenmiljön

Kronisk toxicitet -
vattenlevande
ryggradslösa djur

NOEC, 21 dagar: >10 mg/l, Daphnia magna

12.2. Persistens och nedbrytbarhet

Persistens och nedbrytbarhet Produkten är inte biologiskt lättnedbrytbar.

Stabilitet (hydrolys) Reagerar med vatten.

Biologisk syreförbrukning < 10 g O₂/g ämne

12.3. Bioackumuleringsförmåga

Bioackumuleringsförmåga Produkten innehåller inte något ämne som förväntas vara bioackumulerande.

Fördelningskoefficient Inte tillgänglig.

Ekologisk information om beståndsdelar

4,4'-METYLENDIFENYLDIISOCYANAT

Fördelningskoefficient log Pow: 4.51

12.4. Rörligheten i jord

Rörlighet Produkten är icke flyktig.

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Resultat av PBT- och vPvB-
bedömningen

Produkten innehåller inte något ämne som är klassificerat som PBT eller vPvB.

12.6. Andra skadliga effekter

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Generell information Avfall ska hanteras som kontrollerat avfall. Lämna bort avfall till godkänd
avfallshanteringsanläggning i enlighet med kraven från den lokala avfallsmyndigheten.

Avfallshanteringsmetoder Lämna bort avfall till godkänd avfallshanteringsanläggning i enlighet med kraven från den
lokala avfallsmyndigheten.

AVSNITT 14: Transportinformation

Generell Använd skyddskläder så som det beskrivs i Avsnitt 8 i detta säkerhetsdatablad.

14.1. UN-nummer

Inte tillämpligt.

14.2. Officiell transportbenämning

Inte tillämpligt.

14.3. Faroklass för transport

Transportetiketter
Ingen transportmärkning krävs.
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14.4. Förpackningsgrupp

Inte tillämpligt.

14.5. Miljöfaror

Miljöfarligt ämne/vattenförorenande ämne
Nej.

14.6. Särskilda skyddsåtgärder

Inte tillämpligt.

14.7. Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden

Bulktransport enligt bilaga II till
MARPOL  73/78 och IBC-
koden

Inte tillämpligt.

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Nationella föreskrifter Health and Safety at Work etc. Act 1974 (as amended).
The Control of Substances Hazardous to Health Regulations 2002 (SI 2002 No. 2677) (as
amended).
Control of Pollution Act 1974.
Control of Substances Hazardous to Health Regulations 2002 (as amended).

EU-förordning Europaparlamentets och Rådets Förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om
registrering, utvärdering, godkännande och begränsning  av kemikalier (REACH) (med
ändringar).

Vägledning Isocyanates: Health hazards and precautionary measures EH16.

15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning

Ingen kemikaliesäkerhetsbedömning har genomförts.

AVSNITT 16: Annan information

Utgiven av Compliance

Revisionsdatum 2021-05-13

Revision 20

Ersätter datum 2021-01-06

SDS nummer 20280

Faroangivelser i fulltext 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 orsaka cancer.
H373 Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.

Store Between Store Between 5'c 25'c

Contains isocyanate NO
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Revisionsdatum: 2021-05-13 Revision: 20 Ersätter datum: 2021-01-06

Universal 2 Part Adhesive Component B

Denna information gäller endast det specifika materialet och är möjligen inte relevant för sådant material som används i
kombination med andra material eller i annan process. Denna information är, enligt företagets kunskap och övertygelse,
korrekt och pålitlig vid angivet datum. Ingen garanti, försäkran eller framställning görs emellertid för dess korrekthet, pålitlighet
eller fullständighet. Det är användarens ansvar att försäkra sig om användbarheten av sådan information för det egna
särskilda användningsområdet.
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