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Polyurethaanschuimen geproduceerd door NMC sa 
 

1. IDENTIFICATIE VAN HET PRODUCT EN DE FIRMA 

Productnaam*: Arstyl® (flex), Domostyl®, Allegro, PU Foam, Noma®protect. 

Contact: Neem contact op met uw verkoper  

of vind uw dichtstbijzijnde kantoor op www.nmc.eu/en/contact  

Toepassing: Decoratieprofielen, decoratiepanelen en -tegels, Beschermende Verpakkingen, 

Bescherming, Industriële Componenten. 

Nota: De producten zijn eindproducten en zijn zodoende niet onderworpen aan de richtlijn 

1907/2006 voor chemische stoffen en preparaten. 

* Onvolledige lijst van de betreffende handelsnamen, inclusief de producten. 
 

2. IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN 

De door NMC sa vervaardigde polyurethaanschuimen vormen, indien gebruikt waarvoor bestemd, geen risico 

voor de volksgezondheid en het milieu. Bij zagen, frezen, slijpen of zandstralen kan stof vrijkomen.  
 

3. SAMENSTELLING / INFORMATIE OVER BESTANDDELEN 

Omschrijving: Schuimstoffen vervaardigd uit polyurethaan, sommige met ommanteling en/of 

vlamvertragende middelen. 
 

4. EERSTEHULP 

Inademen: Stof kan de bovenste luchtwegen prikkelen. In dat geval, het slachtoffer in de open lucht 

brengen en een doctor raadplegen. 

Huidcontact: Niet van toepassing 

Oogcontact: Stof kan bij wrijvinging van de ogen tot prikkelingen leiden. Indien prikkelingen optreden, de 

ogen met water uitspoelen. Gelieve een oogarts te contacteren. 

Inslikken: Niet van toepassing 
 

5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN 

Ongeschikt blusmiddel:            Niet van toepassing 

Geschikt blusmiddel:       Bluspoeder-Brandblustoestel (Klas A, voor vaste stoffen) 

Specifieke aanpak:              Niet van toepassing  

Specifiek brandgevaar:             Bij verbranding kunnen enkele giftige stoffen vrijkomen (CO, CO2 en andere) 

alsook ontledingsproducten die N of Cl kunnen bevatten. 

Speciale veiligheidsmaatregels: Masker voor deze gassen 
 

8. PERSOONLIJKE BESCHERMING 

VOOR INDUSTRIEEL GEBRUIK 

Persoonlijke beschermmiddelen: Bij zagen, frezen, slijpen en zandstralen wordt het gebruik van 

handschoenen, veiligheidsbril, stofmasker, evenals industriële stofzuigers 

aanbevolen. 

Adembescherming: Bij zagen, frezen, slijpen en zandstralen worden stofmaskers aanbevolen.  

Handbescherming: Bij zagen, frezen, slijpen en zandstralen worden handschoenen aanbevolen. 

Oogbescherming: Bij zagen, frezen, slijpen en zandstralen wordt een veiligheidsbril 

aanbevolen. 

Huid / lichaamsbescherming: Niet van toepassing 
 

13. INSTRUCTIES VOOR  VERWIJDERING 

Afvalbeheer: De schuimstof kan als huishoudelijk afval verwijderd worden, in overeenstemming met de 

lokale overheidsvoorschriften.   
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 16. OVERIGE INFORMATIE 

De rubrieken  

 

6. Maatregelen bij accidenteel vrijkomen van de stof of het preparaat 

7. Hanteren en opslag 

9. Fysische en chemische eigenschappen 

10. Stabiliteit en reactiviteit  

11. Toxicologische informatie 

12. Ecologische informatie 

14. Informatie met betrekking tot het vervoer 

15. Wettelijk verplichte informatie 

bevatten geen aanvullende relevante informatie met betrekking tot de in rubriek 1 genoemde producten. 

De verstrekte gegevens in deze veiligheidsinformatie zijn gebaseerd op onze meest recente beschikbare kennis, 

echter zonder enige garantie. De gegevens worden verstrekt naar eer en geweten op basis van de actuele 

kennis. De veiligheidsinformatie werd ten aanzien van de veiligheidseisen opgezet en dient niet tot 

informatieverstrekking over de kwaliteit van het materiaal. 

 


