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Mennesker: Komponent A: OG Farlig ved indånding. Irriterer øjnene, åndedrætsorganerne 
og huden. Kan give overfølsomhed ved indånding og ved kontakt med huden. 
Mulighed for kræftfremkaldende effekt. Farlig: alvorlig sundhedsfare ved 
længere tids påvirkning ved indånding.

Indeholder tungtflygtig isocyanat. Ved opvarmning dannes dampe, der kan 
irritere luftvejene og fremkalde hoste, astmalignende vejrtrækning og åndenød. 
Ved hyppig indånding af dampe kan luftvejsallergi overfor isocyanater udvikles.

Komponent B: Produktet indeholder en lille mængde allergifremkaldende stof, 
som hos disponerede personer kan medføre en allergisk reaktion.

Under hærdningen afgiver produktet methanol.

Miljø: Produktet indeholder stoffer, som er meget giftige for organismer, der lever i 
vand, og som kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.



BRUGSKLAR BLANDING: Ved tilstedeværelse af vand hærder produktet til en 
fast masse, der ikke er biologisk nedbrydelig.

Komponent A: Carc3;R40 Xn;R20  Xn;R48/20 Xi;R36/37/38 R42/43 R52-53



Komponent B: N,R51/53



BRUGSKLAR BLANDING: Carc3;R40 Xn;R20 Xn;R48/20 Xi;R36/37/38 R42/43 R52-53

2. FAREIDENTIFIKATION

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

Leverandør: JEVITH A/S

Navervej 26

4000 Roskilde

Tel:(+45) 46 41 41 82

www.jevith.dk

Anvendelse: Forsegler

Produktnavn: Hurricane Universal Sealer

Nødtelefon: 24-timers-nødtelefon: 
Bispebjerg Hospitals 
giftlinje 82 12 12 12

Emballage: Komp. A 750 ml

Komp. B 750 ml

SDS_info@dhigroup.com

Ansvarlig for udarbejdelse af sikkerhedsdatabladet. Spørgsmål til indholdet af dette 
sikkerhedsdatablad kan sendes til:



SIKKERHEDSDATABLAD

Produktnavn:

Revision:

Produktnr.:

Hurricane Universal Sealer

2010-05-14

Side:

Printdato:

SDS-ID:

2/9

2010-05-14

DK-DA/1.0

Indtagelse: Skyl straks munden og drik rigeligt vand. Hold personen under opsyn. Ved 
ubehag, søg skadestue og medbring sikkerhedsdatabladet.

Øjenkontakt: Skyl straks med rigeligt vand i op til 15 minutter. Fjern evt. kontaktlinser og spil 
øjet godt op. Ved fortsat irritation fortsæt skylningen under transport til 
skadestue. Medbring sikkerhedsdatabladet.

Hudkontakt: Rens omgående huden ved først at indgnide den grundigt med flydende sæbe 
og derefter skylle grundigt med lunkent vand. Ved eksem eller andre hudgener: 
Søg læge og medbring sikkerhedsdatabladet.

Indånding: Personen bringes i frisk luft og holdes i ro under opsyn. Ved ubehag søg 
skadestue og medbring sikkerhedsdatabladet. Ved længerevarende 
halsirritation eller hoste: Søg læge og medbring sikkerhedsdatabladet.

4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

Særlige farer: Ved brand kan dannes meget giftige gasser/dampe (bl.a. NOx, isocyanater).

Beskyttelsesudstyr til 
slukningspersonel:

Valg af åndedrætsværn ved brand: Følg virksomhedens generelle 
forholdsregler.

Slukningsmidler: Brandslukningsmiddel vælges under hensyntagen til evt. andre kemikalier.

5. BRANDBEKÆMPELSE

0,1-<1 82919-37-7 280-060-4 Methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-
4-piperidyl sebacat

R43 N;R50/53

0,1-<1 1067-33-0 213-928-8 Dibutyltindi(acetat) T;R25 N;R50/53

0,1-<1 41556-26-7 255-437-1 Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-
piperidyl)sebacat

R43 N;R50/53

0,1-<1 1760-24-3 217-164-6 (3-(2-(Aminoethyl)amino 
propyl))-trimethoxysilan

R43 Xi;R37/38-41

%: CAS-nr.: EF nr.: Kemisk navn: Fareklassificering: Anm.:

Komponent B:

67/548/EØF

10-30 101-68-8 202-966-0 4,4'-
Methylendiphenyldiisocyanat

Carc3;R40 Xn;R20-48/20 
Xi;R36/37/38 R42/43

C

1-5 78-40-0 201-114-5 Triethylphosphat Xn;R22

10-30 26447-40-5 247-714-0 Methylendiphenyldiisocyanat Carc3;R40 Xn;R20-48/20 
Xi;R36/37/38 R42/43

C

Komponent A:

Komponent A:  tungtflygtig præpolymer isocyanat.

Komponent B:  polyoler.

%: CAS-nr.: EF nr.: Kemisk navn: Fareklassificering: Anm.:

67/548/EØF

3. SAMMENSÆTNING/OPLYSNINGER OM INDHOLDSSTOFFER
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Miljøbeskyttelses-

foranstaltninger:

Undgå udledning til kloak, jord og vandmiljø.

Metoder til oprydning: Spild skrabes op eller opsuges med sugende materiale. Spild og forurenede 
materialer opsamles og fjernes fra arbejdsstedet så hurtigt som muligt og 
anbringes i en egnet beholder med angivelse af indholdet. Vedrørende 
bortskaffelse, se punkt 13.

Personlige sikkerheds-

foranstaltninger:

Undgå indånding af dampe og kontakt med hud og øjne. Vedrørende personlige 
værnemidler, se punkt 8. Følg forholdsreglerne nævnt i dette 
sikkerhedsdatablad.

6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

Tekniske foranstaltninger: Førstehjælpsudstyr inkl. øjenskylleflaske skal forefindes på arbejdsstedet. Det 
anbefales, at der er adgang til håndvask med tilhørende sæbe, rensecreme, 
beskyttelsescreme og fed creme.

Udsuget luft må ikke recirkuleres.

Tekniske forholdsregler

ved opbevaring:

Ingen særlige krav.

Opbevaringsbetingelser: Opbevares i lukket originalemballage på et tørt sted.

Tekniske forholdsregler: Følg sikkerhedsforskrifterne i Arbejdstilsynets bekendtgørelse om 
foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og 
materialer samt bekendtgørelse om arbejde med kodenummererede produkter. 
Brug arbejdsmetoder som minimerer kontakt. Der må ikke spises, drikkes eller 
ryges under brugen. Tekniske hjælpemidler: Brug så vidt muligt engangsudstyr 
(klude, pensler, spatler og lignende).

Håndtering: Følg god kemikaliehygiejne. Undgå indånding af dampe og kontakt med hud og 
øjne. Omhyggelig personlig hygiejne er nødvendig. Vask hænder og 
tilsmudsede områder med vand og sæbe, inden arbejdsstedet forlades. Skift 
tilsmudset tøj.

7. HÅNDTERING OG OPBEVARING
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Kogepunkt: ikke oplyst ikke oplyst

Opløselighed: Reagerer med vand

Relativ massefylde: 1,10 1,02

Flammepunkt: >93°C >177°C

pH: ikke oplyst ikke oplyst

Udseende: Tyktflydende væske Viskøst sort væske

Lugt: næsten lugtfri mild

9. FYSISK- KEMISKE EGENSKABER

Komponent A: Komponent B:

Øjenbeskyttelse: Ved stænkende arbejde skal der anvendes ansigtsskærm.

Håndbeskyttelse: Engangshandsker der beskytter mod isocyanater med underhandsker af 
bomuld skal anvendes. Produktet består af stoffer, hvortil der ikke kan 
peges på et fælles egnet handskemateriale. Det er derfor ikke muligt at 
angive en egnet handsketype uden samtidig at have kendskab til den 
konkrete anvendelse af produktet. Den bedst egnede handske skal findes i 
samarbejde med handskeleverandøren, som kan oplyse 
gennembrudstiden af handskematerialet.

Hygiejniske foranstaltninger: Fjern tilsmudset tøj og vask huden grundigt med vand og sæbe, når 
arbejdet er færdigt. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen. 
Gangtøj og arbejdstøj skal opbevares adskilt.

Hudbeskyttelse: Særligt arbejdstøj skal anvendes.

Miljøeksponeringskontrol: Ikke kendt.

Åndedrætsværn: Små flader: Brug åndedrætsværn med gasfilter, type A2.

Store flader: Luftforsynet helmaske skal anvendes.

Personlige

værnemidler:

Personlige værnemidler skal vælges i overensstemmelse med gældende 
CEN standarder og i samarbejde med leverandøren af personlige 
værnemidler.

Tekniske foranstaltninger: Der skal være effektiv ventilation. Grænseværdier skal overholdes, og 
risikoen for indånding af dampe skal gøres mindst mulig. Blanding og 
klargøring skal foregå på et sted med effektiv udsugning.

Kodenummer: Komponent A: Kodenummer: 4-3 (1993)

Komponent B: Kodenummer: 00-3 (1993)

Kodenummer for brugsklar blanding: 3-3 (1993)

Methanol 200 ppm 260 mg/m3 - H AT

Komponent B:

Kemisk navn: Grænseværdier: Type: Anm.: Referencer:

Tinforbindelser, uorganiske 2 mg/m3 - - AT

Diphenylmethan-4,4'-
diisocyanat

0.005 ppm 0.05 mg/m3 - - AT

Komponent A:

Kemisk navn: Grænseværdier: Type: Anm.: Referencer:

8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER



SIKKERHEDSDATABLAD

Produktnavn:

Revision:

Produktnr.:

Hurricane Universal Sealer

2010-05-14

Side:

Printdato:

SDS-ID:

5/9

2010-05-14

DK-DA/1.0

Tilstande/materialer,

der skal undgås:

Ophedning, fugt, vand og aminer.

Farlige 
nedbrydningsprodukter:

Ved ophedning kan dannes sundhedsskadelige dampe/gasser (bl.a. CO, NOx, 
isocyanater).

Stabilitet: Stabil ved de foreskrevne opbevaringsbetingelser.

Udhærdningstid: 1 min - 1 h.

10. STABILITET OG REAKTIVITET

Øjenkontakt: Virker irriterende og kan fremkalde rødme og svie.

Indtagelse: Kan virke irriterende og medføre utilpashed.

Langtidseffekter: Mulighed for kræftfremkaldende effekt.

Risiko for udvikling af overfølsomhed. Indeholder 0,1% eller mere af et stof, der 
er optaget på Arbejdstilsynets liste over stoffer, der anses for at være 
kræftfremkaldende.

Hudkontakt: Komponent A: 

Virker irriterende.

Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.

Komponent B: 

Kan virke irriterende.

Produktet indeholder en lille mængde allergifremkaldende stof, som hos 
disponerede personer kan medføre en allergisk reaktion.

Indånding: Komponent A: 

Farlig ved indånding. Irriterer åndedrætsorganerne. Farlig: alvorlig 
sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding. Indeholder 
tungtflygtig isocyanat. Ved opvarmning dannes dampe, der kan irritere 
luftvejene og fremkalde hoste, astmalignende vejrtrækning og åndenød. Ved 
hyppig indånding af dampe kan luftvejsallergi overfor isocyanater udvikles.

Komponent B: 

Ikke aktuel ved almindelig arbejdstemperatur. Ved opvarmning kan dannes 
irriterende dampe.

Produktet afgiver små mængder methanol under hærdningen.

11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

Bioakkumulerings-

potentiale:

Data om bioakkumulering er ikke oplyst.

Økotoksicitet: Komponent A:  Skadelig for organismer, der lever i vand; kan for¬rsage
ußnskede langtidsvirkninger i vandmiljßet.
Komponent B: Giftig for organismer, der lever i vand; kan for¬rsage ußnskede
langtidsvirkninger i vandmiljßet.

Dibutyltindi(acetat): 0,01 < LC50 Ò 0,1 mg/l

Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)sebacat: 0,1 < LC50 Ò 1 mg/l

Methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacat: 0,1 < LC50 Ò 1 mg/l

Nedbrydelighed: Produktet reagerer med vand og danner et fast uopløseligt reaktionsprodukt, 
der ud fra foreliggende oplysninger ikke er nedbrydeligt.

Mobilitet: Produktet udhærder til en fast immobil masse.

12. MILJØOPLYSNINGER
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Affald i form af rester: EAK-kode: 08 05 01

EAK-kode for fuldt udhærdet materiale: 08 04 10



KK affaldsgruppe: Z

Affaldsfraktion: 03.35

Spild og rester bortskaffes i overensstemmelse med kommunens affaldsregulativer. Affald afleveres til 
kommunal modtagestation eller Kommunekemi i affaldsbeholder som foreskrevet af KK. Affaldet er 
klassificeret som farligt affald. Bemærk, at udhærdet materiale normalt ikke er kemikalieaffald.



Affald og personlige værnemidler skal bortskaffes i lukket emballage mærket med teksten "Indeholder et stof, 
der er omfattet af dansk arbejdsmiljøregulering med hensyn til kræftrisiko". Se i øvrigt Arbejdstilsynets 
bekendtgørelse  om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer.

13. FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE

Marine pollutant: Yes

Indenlandske vandveje: Skal håndteres lokalt.

Luft (ICAO/IATA):

Sø (IMDG):

Class: 9

PG: III

Klasse: 9

Emballagegruppe: III

Fareseddel, primær: 9

Class: 9

PG: III

Land (RID/ADR):

Miljøfarligt stof Yes

Proper Shipping Name: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. 
(Dibutyltindi(acetat))

UN-nummer: 3082

Komponent B:

Class: -

Sø (IMDG):

Proper Shipping Name: Er ikke omfattet af de internationale regler om transport af farligt gods (IMDG, 
IATA, ADR/RID).

Indenlandske vandveje: Skal håndteres lokalt.

Land (RID/ADR):

Klasse: -

Luft (ICAO/IATA):

Class: -

Komponent A:

14. TRANSPORTOPLYSNINGER
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R51/53 Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i 
vandmiljøet.

Faremærkning:

Komponent B:

Miljøfarlig

S45 Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende er omgående lægebehandling nødvendig; 
vis etiketten, hvis det er muligt.

S36/37 Brug særligt arbejdstøj og egnede beskyttelseshandsker.

S35 Materialet og dets beholder skal bortskaffes på en sikker måde.

Indeholder isocyanater. Se fabrikantens oplysninger.

S61 Undgå udledning til miljøet. Se særlig vejledning/leverandørbrugsanvisning.

R42/43 Kan give overfølsomhed ved indånding og ved kontakt med huden.

R48/20 Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding.

R40 Mulighed for kræftfremkaldende effekt.

R20 Farlig ved indånding.

R36/37/38 Irriterer øjnene, åndedrætsorganerne og huden.

S23 Undgå indånding af dampe/aerosoltåger.

S37 Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet.

R50/53 Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger 
i vandmiljøet.

Faremærkning:

Komponent A:

4,4'-
Methylendiphenyldiisocyanat

Methylendiphenyldiisocyanat

Indeholder:

Sundheds-

skadelig

15. OPLYSNINGER OM REGULERING
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Indeholder(3-(2-(Aminoethyl)amino propyl))-trimethoxysilan, Methyl 1,2,2,6,6-
pentamethyl-4-piperidyl sebacat, Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)sebacat. Kan 
udløse allergisk reaktion.

Danske særregler: Unge under 18 år må som hovedregel ikke arbejde med dette produkt. Brugeren skal 
være grundigt instrueret i arbejdets udførelse, produktets farlige egenskaber samt 
nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.



Kodenummer:

KOMPONENT A: 4-3 (1993)

KOMPONENT B: 00-3 (1993)

Kodenummer for brugsklar blanding: 3-3 (1993)

Nationale 
reguleringer:

Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 329 af 16. maj 2002 om klassificering, emballering, 
mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter, med ændringer.

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 292 af 26. april 2001 om arbejde med stoffer og 
materialer (kemiske agenser).

Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 559 af 4. juli 2002 om særlige pligter for 
fremstillere, leverandører og importører mv. af stoffer og materialer efter lov om 
arbejdsmiljø med ændringer.

At-Vejledning C.0.1 August 2007: Grænseværdier for stoffer og materialer.

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 908 af 27. september 2005 om foranstaltninger til 
forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer, med ændringer.

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 302 af 13. maj 1993 om arbejde med 
kodenummererede produkter.

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 239 af 6. april 2005 om unges arbejde.

Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 48 af 13. januar 2010 om affald.

S61 Undgå udledning til miljøet. Se særlig vejledning/leverandørbrugsanvisning.

S57 Skal indesluttes forsvarligt for at undgå miljøforurening.

15. OPLYSNINGER OM REGULERING- fortsat
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R42/43 Kan give overfølsomhed ved indånding og ved kontakt med huden.

R51/53 Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i 
vandmiljøet.

R36/37/38 Irriterer øjnene, åndedrætsorganerne og huden.

R50/53 Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede 
langtidsvirkninger i vandmiljøet.

R48/20 Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding.

R43 Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.

R52/53 Skadelig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede 
langtidsvirkninger i vandmiljøet.

R40 Mulighed for kræftfremkaldende effekt.

R20 Farlig ved indånding.

R25 Giftig ved indtagelse.

R22 Farlig ved indtagelse.

Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er baseret på oplysninger i vores besiddelse på datoen for 
udarbejdelsen og er givet under forudsætning af, at produktet anvendes under de angivne forhold og i 
overensstemmelse med anvendelsesmåden specificeret på emballagen eller i relevant teknisk litteratur. 
Enhver anden brug af produktet, evt. i kombination med andre produkter eller processer, sker på brugerens 
eget ansvar.

Udarbejdet af DHI - Centre for Environment and Toxicology, Agern Allé 5, DK-2970 Hørsholm, Denmark. 
www.dhigroup.com.

16. ANDRE OPLYSNINGER

Vedrørende anvendelsesbegrænsninger, se punkt 15.

Ordlyd af risikosætninger:


