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Vaara 

 
Sisältää: Difenyylimetaani-di-isosyanaatti, isomeerit ja homologit; 4,4'-Metyleenidifenyylidi-isosyanaatti; 
Kloorialkaanit, C14-17 
H222 Erittäin helposti syttyvä aerosoli. 
H229 Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa. 
H315 Ärsyttää ihoa. 
H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. 
H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. 
H332 Haitallista hengitettynä. 
H334 Voi aiheuttaa hengitettynä allergia- tai astmaoireita tai hengitysvaikeuksia. 
H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. 
H351 Epäillään aiheuttavan syöpää. 
H362 Saattaa aiheuttaa haittaa rintaruokinnassa oleville lapsille. 
H373 Saattaa vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa. 
H413 Voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesieliöille. 
P101 Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. 
P102 Säilytä lasten ulottumattomissa. 
P210 Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. 
P211 Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun sytytyslähteeseen. 
P251 Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä. 
P260 Älä hengitä sumua. 
P271 Käytä ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto. 
P280 Käytä suojakäsineitä/ suojavaatetusta/ silmiensuojainta/ kasvonsuojainta. 
P304 + P340 + P312 JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja varmista vaivaton 
hengitys. Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia. 
P308 + P313 Altistumisen tapahduttua tai jos epäillään altistumista: Hakeudu lääkäriin. 
P405 Varastoi lukitussa tilassa. 
P410 + P412 Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50 °C/ 122 °F lämpötiloille. 
P501 Hävitä sisältö/pakkaus hyväksytyssä jätteenkäsittelylaitoksessa. 
Tuotteen käyttö saattaa aiheuttaa allergisia reaktioita henkilöille, jotka ovat jo herkistyneet di-isosyanaateille.  
Astmaatikkojen ja ihottumasta tai iho-ongelmista kärsivien henkilöiden tulisi välttää kosketusta, myös 
ihokosketusta, tämän tuotteen kanssa.  
Tuotetta ei pidä käyttää tiloissa, joissa on huono ilmanvaihto, ellei käytetä asianmukaisella kaasusuodattimella 
varustettua hengityssuojainta (esimerkiksi standardin EN 14387 mukainen A1-tyyppi).  
 
 
Fara 

 
Innehåller: Difenylmetandiisocyanat, isomerer och homologer; 4,4'-metylendifenyldiisocyanat; alkaner, C14-17, 
klorerade 
H222 Extremt brandfarlig aerosol. 
H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. 
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. 
H362 Kan skada spädbarn som ammas. 
H373 Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering. 
H413 Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer. 
P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. 
P102 Förvaras oåtkomligt för barn. 
P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. 
P211 Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. 
P251 Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. 
P260 Inandas inte sprej. 
P271 Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. 
P280 Använd skyddshandskar/ skyddskläder/ ögonskydd/ ansiktsskydd. 
P304 + P340 + P312 VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. Vid 
obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. 
P308 + P313 Vid exponering eller misstanke om exponering. Sök läkarhjälp. 
P405 Förvaras inlåst. 
P410 + P412 Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/ 122 °F. 
P501 Innehållet/ behållaren lämnas till en godkänd avfallsanläggning. 
Personer som redan är känsliga för diisocyanater kan drabbas av allergiska reaktioner vid användning av denna 
produkt.  
Personer med astma, eksem eller hudproblem bör undvika kontakt, inklusive hudkontakt, med denna produkt.  
Vid dåliga ventilationsförhållanden får denna produkt endast användas tillsammans med en skyddsmask med 
lämpligt gasfilter (av typen A1 enligt standarden EN 14387).  


