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Omschrijving:     polyurethaan-hardschuim of polyisocyanuraat-hardschuim 
    te noemen: polyurethaan (PU) 
Chemisch familie:   Urethaanpolymeer 
Materiaal gebruikt voor: Isolatie, opvulling, modelleren 
  
 
Het toepassingsgebied van REACH 

REACH is van toepassing op de vervaardiging, het in de handel brengen of het gebruik van 
stoffen als zodanig of in preparaten of voorwerpen, alsmede op het in de handel brengen van 
preparaten (artikel 1.2). De verordening voorziet vervolgens in een aantal uitzonderingen 
ofwel van REACH in zijn geheel, ofwel van bepaalde delen van de verordening. 
 
Buiten toepassingsgebied van registratie en beoordeling (Artikel 2.9): 

• Polymeren 
Dit materiaal wordt vervaardigd als een “artikel” en is om die reden vrijgesteld van de Norm m.b.t. 
gevarencommunicatie. Omdat dit materiaal chemisch inert is en onder normale gebruikscondities geen blootstelling 
aan een gevaarlijke chemische stof tot gevolg heeft, is er geen veiligheidsblad (SDS) vereist. Een SDS zou feitelijk 
kunnen suggereren dat het hier om chemische preparaten gaat. Een SDS wordt gebruikt om informatie over 
chemicaliën, chemische componenten en mengsels daarvan te catalogiseren.  

Het product is stabiel en lost niet op in water. Gevaarlijke ontbindingsproducten zijn onder normaal industrieel 
gebruik niet waarschijnlijk. Bij normaal industrieel gebruik is het onwaarschijnlijk dat dit product een belangrijke 
bron van milieuvervuiling is. Verwerking van afvalstoffen moet in overeenstemming zijn met lokale, provinciale of 
nationale wetgeving. Gevaarlijk afval: nvt, KCA : nvt 
Niet als gevaarlijk geclassificeerd volgens EG-richtlijn voor Gevaarlijke Stoffen en de EG-richtlijn voor Gevaarlijke 
Preparaten. Het product is niet gevaarlijk volgens de transportwetgeving. 

Dit formulier wordt gemakshalve aan onze klanten verstrekt. Het materiaal bevat geen andere gevaarlijke 
ingrediënten zoals vermeld in de EU Richtlijn 1999/45/EC, en leveren volgens Richtlijn 67/548/EC geen gevaar op 
voor de gezondheid of het milieu.  
 

bewerken en verwerking 

Polyurethaanschuim (PU) kan worden bewerkt en verwerkt met productiemiddelen zoals: een 
mes, zaag, freesmachine en schuurmiddelen. Het verwerken met verhitte draden is ten 
zeerste afgeraden. Het verwerken met productiemiddelen die een grote hitte veroorzaken 
moet worden vermeden. Brand kan ontstaan als gevolg van oververhitting van het 
polyurethaanschuim, e.e.a. afhankelijk van de schuimklasse. Lees voorafgaand aan de 
verwerking van het schuim, de specificaties waaraan het schuim voldoet in het specificatie 
blad. Dit technisch informatieblad is opvraagbaar bij Nestaan Holland BV.   
Polyurethaanschuim kan goed verlijmd worden met andere materialen. 
De product kern kan oplossen wanneer het in contact komt met een oplosmiddel, in het 
bijzonder bij oplosmiddelen die methyl, ethyl en aceton bevatten.  

 
Gevolgen van overmatige blootstelling 

Bij normaal gebruik worden er geen gevolgen verwacht.  
Snij- en andere afwerkwerkzaamheden kunnen polyurethaan (PU) stof veroorzaken. 
Afzuiging en PBM's zijn van toepassing bij werkzaamheden met hinderlijk stof. Bij verhitting 
moet voor ventilatie worden gezorgd om blootstelling aan schadelijke dampen te voorkomen. 
Draag toepasselijke beschermende kleding. Niet eten en drinken tijdens het be- verwerken 
van polyurethaan. 
 

 Inademing:  Stof kan ademhalingsirritatie veroorzaken. In de frisse licht brengen en indien  
noodzakelijk medische hulp inroepen.  

 Oogcontact:  Stof kan irritatie veroorzaken. Spoel de ogen met water en roep indien  
noodzakelijk medische hulp in.  

 Huidcontact:  Stof kan mechanische irritatie veroorzaken. Grondig met water en zeep  
wassen. 



 

 
Persoonlijke bescherming 
 

Ademhalingsbescherming 

Vrijkomend polyurethaan (PU) stof valt onder "hinderlijk stof" met een MAC-
waarde van 10 mg/m3. 
Polyurethaan heeft polymeren als basisbestanddeel.  
Dit zijn lange ketens van kleinere eenheden – monomeren genaamd. De polymeren geven het 
materiaal zijn eigenschap. Aan polymeren worden vaak hulpstoffen toegevoegd om het materiaal 
zijn specifieke eigenschap te geven. Brandvertragers, siliconenoliën, katalysatoren, blaasmiddel, 
stabilisatoren enz. als mengsel genoemd; Polyol. Polyurethaan- (PUR) polyisocyanuraatschuim 
(PIR) wordt gevormd door een reactie tussen 2 componenten (Polyol en polymerische Isocyanaat).  
Opm. Het afgewerkte product bevat geen vrije isocyanaten. 

 
Je kunt dus stellen dat PUR en PIR een polymeer zijn. 
 

Polymeerstof valt in de categorie hinderlijk stof. 

Hinderlijk stof is een stof dat geen specifieke gevolgen heeft voor de gezondheid. Het stof kan wel je ogen, huid en 
luchtwegen irriteren.  Bovendien moet het stof uit de luchtwegen worden verwijderd. De reinigingsmechanismen 
kunnen overbelast raken, waardoor de luchtwegen verstopt raken met slijm en stof. Gevolg: Ademhalingsproblemen. 
Andere gezondheidsproblemen door polymeerstof kunnen worden veroorzaakt door vrijgekomen losse monomeren 
en hulpstoffen. Longaandoeningen (fibrose), longoedeem, astma of  bronchitis kunnen zelfs (na jarenlange 
blootstelling) door hinderlijk stof worden veroorzaakt of verergerd. 

Hinderlijk stof is dus een misleidende term! 

Onoplosbaar stof, zoals kwartsstof en asbest, moet door het afweersysteem worden verwijderd en dat kan jaren 
duren. hierdoor gaat beschadiging van de longen door dit stof verder, ook als geen stof meer wordt ingeademd. 
PUR/PIR stof is onoplosbaar (PUR/PIR = een thermohardende kunststof) 

Hoe hoger of hoe vaker de blootstelling aan stof, hoe meer stof wordt ingeademd en hoe langer het dus duurt 
voordat het stof weer verwijderd is. 
 
Bij het verwerken zorgen voor voldoende afzuiging en ademhalingsbescherming, minimaal 

 stofmasker met beschermingsfactor FFP1. 

Op de werkplek kan de lucht verontreinigd zijn door de aanwezigheid van stofdeeltjes. 
Preventieve maatregelen dienen als eerste te worden genomen. Hierbij valt te denken aan: 
    - het vrijkomen van stof 
    - afzuiging van stof bewerkstelligen. 
Is dit echt niet mogelijk dan zit er niets anders op dan gebruik te maken van de 
adembeschermingsmiddelen. 

De mate van bescherming van een stoffilter hangt af van het type: 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

De nominale protectiefactor (NPF) geeft de verhouding aan tussen de concentratie buiten het masker en de 
concentratie binnen het masker. Een hoge NPF biedt een hoge graad van bescherming. Voor het bepalen van de 
protectiegraad van een adembeschermingsmiddel moet men de NPF van het adembeschermingsmiddel en de 
concentratie schadelijke stoffen in de omgeving weten. 
NPF = concentratie op de werkplek delen door de MAC-waarde. 

 

Filtertype Beschermingsfactor 

FFP1 4 

FFP2 10 

FFP3 30 



 

 
 

Oogbescherming 

Bij het verwerken van PU schuim komt stof vrij. De mate van hoeveelheid is 
afhankelijk van de be-/verwerkingsmethode. Een veiligheidsbril met 
zijbescherming wordt aanbevolen. 

N.B. een miniem, onzichtbaar splintertje of een spat van een chemische 
stof kan pijnlijke en soms onherstelbare oogschade tot gevolg hebben. Ook 
straling, zoals ultraviolet- en infraroodstraling vormen een niet te 
onderschatten risico. 

In eerst instantie moet gekeken worden naar maatregelen die het dragen van een beschermingsbril overbodig 
maken. Als dit niet mogelijk is, moet de blootstellingtijd worden verkort. In andere gevallen moet de werkgever 
veiligheidsbrillen beschikbaar stellen. Daarbij heeft hij de keuze uit verschillende soorten en modellen. Een goede 
veiligheidsbril beschikt over een CE-markering en een gebruiksaanwijzing waarin het doel en de bescherming 
beschreven staan. Het dragen van veiligheidsbrillen kan worden bevorderd door medewerkers te betrekken bij het 
maken van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). 

 

Handbescherming 

Indien gewenst handschoenen dragen om mechanische stofirritatie te 
vermijden. Tevens zijn er handschoenen die bijzondere snijbestendige 
eigenschappen hebben. Ofwel zijn ze gebreid met bijzonder sterke vezels 
(Dyneema®, Kevlar®, glasvezel,…) en optioneel voorzien van een coating of 
van stukken leder. Ofwel zijn het lederen handschoenen met een 
snijbestendige insert. Voor de hoogste snijweerstand worden metaalringen 
gebruikt, de zogenaamde maliënkolder handschoenen. Het is raadzaam je 
handen te beschermen tijdens het be-/verwerken. 

 

 
BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN 

Het is noodzakelijk om voorzorgsmaatregelen te nemen tegen brandontsteking, 
branduitbreiding en tegen de gevaren bij rookontwikkeling. Pas bij brand op voor slecht zicht 
en voorkom inademing van rook. Het product veroorzaakt bij brand grote hitte. 
 
Blusmiddelen: Alle beschikbare middelen toegestaan. 

Bij een brand kunnen ontstaan: koolmonoxide, waterstofcyanide “blauwzuurgas” HCN en 
mogelijk andere giftige gassen.  Opm.: Aangezien HCN brandbaar is, wordt het vaak onmiddellijk na het 
vrijkomen vernietigd.  
Bijzondere beschermingsmaatregelen: Brandweerlieden moeten onafhankelijk werkende  
ademhalingsapparatuur (persluchtmasker) en uitrukuitrusting dragen.  

Bijzonderheden: Polyurethaanschuim kan bij brand een dichte rook veroorzaken. 
 
  
 
HANTEREN EN OPSLAG 

Hanteren: geen bijzondere voorwaarden bij normaal industrieel gebruik. Gebruik 
hulpmiddelen bij het tillen en verplaatsen van grotere hoeveelheden, om lichamelijk letsel te 
voorkomen. 

Opslag: Sla het product vrij van ontstekingsbronnen op zoals: open vuur, snijbranders, 
lasapparaten en andere vormen van directe stralingswarmte. Sla het product beschermd en 
droog op, beschermd tegen de elementen zon, wind en regen. 
Zorg ervoor dat het product stabiel en met voldoende afstand voor toegang tussen de stapels 
wordt opgeslagen. Stapel het product niet te hoog op. 
 



 

 
 
Overige informatie 
 
 
Dit informatieblad is met zorg opgesteld. Wij kunnen echter geen aansprakelijkheid 
aanvaarden voor schade, van welke aard ook, welke door het gebruik van deze gegevens of 
van het betreffende product worden veroorzaakt. 

De informatie in dit informatieblad wordt met goede bedoelingen aangeboden en is gebaseerd 
op onze huidige kennis, we houden ons daarmee het recht voor om dit document bij te 
werken en te wijzigen wanneer dit nodig is. 

De informatie is bedoeld om het product te beschrijven uit het oogpunt van veiligheid voor de 
gebruiker. De informatie moet niet worden opgevat als een garantie. 
De gebruiker moet zijn eigen risico-inventarisatie uitvoeren met alle van toepassing zijnde 
bewerking aangaande zijn personeel. 

Alle chemische producten kunnen van invloed zijn op personen met een gevoelige of 
allergische aandoening. Personen met een dergelijke aandoening dienen een arts te 
raadplegen voordat zij het product toepassen. 

Het dragen van de juiste veiligheidsuitrusting wordt ten zeerste aanbevolen als 
veiligheidsmaatregel en het product mag uitsluitend worden toegepast waarvoor het is 
ontworpen. 

Gebruikers kunnen contact opnemen met Nestaan Holland BV om te controleren of de 
verstrekte informatie actueel is en of er nieuwe toepasselijke wetgeving op het gebied van de 
veiligheid is overgenomen sinds de laatste update. 
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