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1. Technische gegevens kabelmoffen 

De kabelmoffen worden gevuld met zeer hoogwaardige tweecomponenten giethars en 
kunnen worden gebruikt tot 6000 volt. Voor deze tweecomponenten giethars is zowel een 
productdatablad, als een veiligheidsinformatieblad beschikbaar via de website van de 
fabrikant van de giethars (www.ISO-Elektra.de, versie in het Engels en Duits).  

1.1 Leveringsprogramma 

 

Figuur 1: Lengtedoorsnede kabelmof 

 

Figuur 2: Dwarsdoorsnede kabelmof 

 
 

Type mof 
Hoofd 

kabel 

Aftakkabel 

Maximaal 

Afmetingen in MM 

A B C D1 D2 E F 

OV   60-260 4 x 25 4 x 6 260 60 78 33 20  170 

HA 120-300 4 x 150 4 x 25 300 120 134 55 33 185 160 

HA 120-340 4 x 150 4 x 35 340 120 134 55 33 185 200 

HA 135-350 4 x 150 4 x 50 350 140 150 55 45 220 230 

HA 135-400 4 x 150 4 x 70 400 140 150 55 45 270 280 

HA 145-420 4 x 185 4 x 95 420 145 152 60 45 295 290 

HA 145-480 4 x 185 4 x 120 480 145 152 60 50 295 340 
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1.2 Technische documentatie 

Temperatuur toename  Verwerkingstijd: 

ca 48 C   Bij 5 C :   ca 18 min (DIN 57291) 

    Bij 23C :   ca 8 min 

    Bij 35C :   ca 5 min 
 

   

 Fysische eigenschappen 

Mengverhouding <hars : harder >:   3,8 :1 

Dichtheid (SG):   1,4  

Doorslagvastheid(VDE0303/2):   25-30 kV/mm 

Specifieke weerstand (VDE 0303/2):   10
14

  /cm 

Specifieke verliesfactor:   0.06 (DIN 16946)      
 

 

1.3 Technische flexibiliteit 

1.3.1 Gietvorm 

Afhankelijk van de economische haalbaarheid zijn aanpassingen of nieuwe concepten 
mogelijk. Zo is van onze kabelmof HA120-300 de matrijs verlengd met 40mm ten behoeve 
van dubbele huisaansluiting en toepassing op papier-lood kabel als uitkomst van eigen R&D 
inspanning. 

1.3.2 Giethars en harder 

Het is mogelijk de specificaties van de hars aan te passen indien deze de bestaande 
kwalitatieve eigenschappen niet beïnvloeden. Denk hierbij aan aanpassing van de kleur van 
de hars en de harder, variatie in uithardingtijden (korter of langer om zo seizoensinvloeden 
op uithardingtijden te beïnvloeden), verwijderbare hars (gel), etc.  

 
Als alternatief kan ook een hars met officiële Europese certificering HD 623 (ISO-FILL A2), 
zonder isocyanaat (dus zonder andreaskruis) ingezet worden. Deze hars is gekeurd in het 
geaccrediteerde keuringsinstituut RWE Eurotest te Dortmund. 

 
Ontwikkeling van compleet nieuwe hars is mogelijk inclusief keuring bij de daarvoor erkende 
instanties. 

1.3.3 Verpakking en instructies 

De montage instructies en tekeningen zijn gedrukt op de verpakking. Dat geldt ook voor de 
houdbaarheidsdatum en keurmerken. Zowel de verpakking, als de instructie, kan op uw 
verzoek aangepast worden. 
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2. Aanvullende gegevens verbindings- en aftakmof 

De kabelmof bestaat uit een transparante gietvorm. Deze mof is eenvoudig te monteren en 
daarnaast ook universeel toepasbaar. Na montage wordt de gietvorm volgegoten met 
bijgeleverde polyurethaan hars, zodat het een lucht- en waterdicht geheel wordt. De 
kabelmof kan worden gebruikt voor zowel de afsplitsing, als verbinding van distributiekabels.  

2.1 Keuringen 

De kabelmof is voorzien van:  

 KEMA keur nr.  6097-75 

 Laborelec nr.  HD623 S1 

2.2 Onderdelen 

2.2.1 Gietvorm 

De gietvorm uit één stuk is een unieke constructie die door het eenvoudig openbuigen de 
montage vergemakkelijkt. De kabelmof laat zich goed gebruiken voor zowel kunststof als 
papierloodkabels. De gietvorm beschikt over een ruime afgietopening welke, na het afgieten, 
afgesloten wordt door een beschermende deksel.  
 
Kenmerken 
 Zeer eenvoudige montage; 
 Multifunctioneel: zowel verbindings- als aftakmof; 
 Perfecte afdichting door PU schuim; 
 Universele toepassing voor kunstof- en papierloodkabel; 
 Ruime afgietopening. 

2.2.2 Hars en harder 

Kenmerken 
 De giethars reageert niet op water tijdens uitharding; 
 Uitstekende hechting op kunststof-, lood-, staalmantel; 
 Uitstekend warmte-geleidbaarheid; 
 Goede viscositeit van de giethars; 
 Geringe krimp na uitharding; 
 Goed KEMA rapport nr. 6097-75; 
 Giethars is vrij van zware metalen, oplosmiddelen en halogeen. 

 
Onderzoek en ontwikkeling 
Hokamo was de eerste fabrikant van kabelmoffen die voldeed aan de keuringseisen HD 623 
S1 op XLPE aluminium kabel. De keuring vond plaats bij Laborelec op 08-09-1998.  
 
De toeleverancier van de hars en harder ISO PUR K760, is ISO-ELKTRA uit Duitsland. Deze 
firma heeft een uitgebreid laboratorium en eigen ontwikkelfaciliteiten. De directeur van ISO-
ELEKTRA, Dr. Piepho, is een internationaal erkende autoriteit op het gebied van 
ontwikkeling en regelgeving van PU-hars, harder en kabelmoffen. Van zijn hand zijn op dit 
vakgebied veel publicaties verschenen zoals bijvoorbeeld: ‘Niederspannungs-Kabelmuffen. 
Ein überblick…’ publicatie in SEV 15/2001. 
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Veiligheidsaspecten 
Voor verwerking op de werkvloer verwijzen wij u naar hoofdstuk 5 ‘Veiligheidsinformatie’. 
Veiligheidsaspecten in verband met de gevolgen van inwerkingen op halogeen, zware 
metalen of oplosmiddelen: deze komen in zowel hars als harder niet voor. 

2.2.3 Milieuaspecten 

Productiemilieuzorg 
Hokamo BV giethars bestaat voor 70% uit natuurstoffen. Hierdoor onderscheidt deze hars 
zich positief in zijn energiebalans ten opzichte van 100% synthetische polyurethaan. De 
gebruikte type hars ISO-PUR K760 is bijzonder milieuvriendelijk. Voor een gedetailleerde 
beschrijving verwijzen wij u naar hoofdstuk 4 en 5.  
 
Voor de productie van 1 liter Hokamo giethars wordt 2,4 liter ruwe olie gebruikt. Voor de 
vervaardiging van 100% synthetische giethars is 5 liter ruwe olie nodig. De research en 
ontwikkeling werd financieel ondersteund door het Duitse overheidsinstituut voor milieu, 
‘Bundesstiftung Umwelt’ (project ‘Kabelisolierung aus Naturstoffe’). 
 

* De giethars is vrij van zware metalen, oplosmiddelen en halogeen! 
 
Verpakking 
De handleiding is gedrukt op de verpakking hetgeen papier van additionele handleidingen 
bespaart. 
 
Terugname 
De mogelijkheid van terugname bestaat voor verpakkingsmateriaal en oude, gebruikte 
kabelmoffen en van moffen waarvan de houdbaarheidsdatum verlopen is. Uiteraard 
geschied dit wel in overleg. 
 
Gemengde hards en harder 
Restanten van de gemengde hars en harder alsmede kabelmoffen kunnen als normaal 
industrieel afval worden aangeboden. Restanten vallen dus niet onder de regelgeving voor 

chemisch afval. Dit is gedetailleerd vastgelegd in het KEMA rapport S1 04-01-1994. 
 

2.2.4 Verpakkingseenheid 

De kabelmof wordt als één geheel geleverd in een golfkartonnen doos. Op de doos is tevens 
de montageaanwijzing gedrukt. De inhoud van de doos: 

 Complete gietvorm;  
(bestaande uit: PVC schaal met ingelijmd PS eind afdichtingschuim) 

 Zelfklevend PS afdichtingband; 

 Schuurlinnenband; 

 PVC handschoenen; 

 Hars en harder; in  2 componenten PVC verpakking gescheiden door U-profiel, in 
geheel verpakt in aluminium folie. Het volume hars en harder hangt af van het type 
kabelmof. 
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3. Ondersteuning 

3.1 Opleiding on-site 

Indien gewenst kunnen uw medewerkers opleiden door middel van demonstraties en 
begeleiding. U kunt daarvoor zelf een geschikte locatie aanwijzen. Opleidingsduur is 
afhankelijk van het kennisniveau van uw medewerkers, maar beslaat gemiddeld een halve 
dag.  

3.2 Montage-instructie 

 

1. Hoofd- en aftakkabel 
schoonmaken en opruwen met 
schuurpapier of rasp;  

2. Zorg ervoor dat de aders bloot 
komen te liggen door het 
verwijderen van de  buitenmantel;  

3. Ringklem op de aders monteren;  
 

 

4. Het zelfklevende Pu-schuim om 
de buitenmantel aanbrengen, op 
de plaats waar het Pu-schuim van 
de schaal komt te zitten;  

5. Schaal openbuigen en over het 
zelfklevende Pu-schuim 
aanbrengen;  

6. Deksel op de schaal plaatsen; 
7. Zak met hars en harder uit de 

aluverpakking halen, rubbervetter 
uit het U-profiel verwijderen; 

 

8. Hars en harder 3 minuten goed 
mengen, ook in de hoeken en de 
naden van de zak goed mengen;  

9. Een hoekje van de zak knippen 
en de  gemengde hars langzaam 
in de schaal, naast de 
ringklemmen, gieten;  

10. Als de mof vol is, het deksel op de 
mof schuiven. 

 
 

http://www.hokamo.nl/moffen/mofmontage_grote_fotos.htm
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4. Data sheet ISO-PUR K 760 

De informatie in dit hoofdstuk betreft een beknopte vertaling van de ‘product datasheet’ van 
de firma ISO-Elektra.  
 
Uitgebreide documentatie is ook online beschikbaar via onderstaande links: 
Engels: http://www.iso-elektra.de/en/index.php?did=PD_ISO-PUR_K_760.pdf  
Duits: http://www.iso-elektra.de/de/index.php?did=PD_ISO-PUR_K_760.pdf 
 

4.1 Technische gegevens 
Hars  
 

viscositeit / 20°C 
kleur 
dichtheid / 20°C 
 

ca. 4000 mPa s 
lichtbruin* 
1.4 g/cm³ 
 

Harder 
 

viscositeit / 20°C 
kleur 
dichtheid / 20°C 

ca. 120 mPa s 
bruin 
1.2 g/cm³ 

Mix mix ratio 
 
hars : harder 
viscositeit / 20°C 
kleur 
dichtheid / 20°C 
potlife / 20°C 
geltime / 20°C 
max. temperatuur 
(200g, start bij 
20°C) 

  
 
3 : 1 pbw 
ca. 2000 mPa s 
lichtbruin* 
1.4 g/cm³ 
ca. 12 min * 
ca. 19 min * 
ca. 60°C * 
 

(standaard mix 
ratio) 
4 : 1 pbw 
ca. 2200 mPa s 
lichtbruin 
1.4 g/cm³ 
ca. 14 min * 
ca. 19 min * 
ca. 50°C * 

 
 
4.5 : 1 pbw 
ca. 2300 mPa s 
lichtbruin 
1.4 g/cm³ 
ca. 14 min * 
ca. 21 min * 
ca. 50°C * 
 

  
 
5 : 1 pbw 
ca. 2400mPa s 
lichtbruin* 
1.4 g/cm³ 
ca. 15 min * 
ca. 25 min * 
ca. 50°C * 
 

 
 
6 : 1 pbw 
ca. 4700 mPa s 
lichtbruin* 
1.4 g/cm³ 
ca. 18 min * 
ca. 30 min * 
ca. 40°C * 

 
 
7 : 1 pbw 
ca. 2900mPa s 
lichtbruin* 
1.4 g/cm³ 
ca. 20 min * 
ca. 60 min * 
ca. 40°C * 
 

* of op aanvraag. 

4.2 Eigenschappen van het uitgeharde product (specifieke waarden) 

Mix ratio 

hars : harder 

3 : 1 pbw 4 : 1 pbw 
(standaard 
mix ratio) 

4.5 : 1 pbw 5 : 1 pbw 6 : 1 pbw 7 : 1 pbw 
 

Hardheid 99 Shore A / 
75-80 Shore D 

98 Shore A / 
65-70 Shore D 

97 Shore A / 
55-60 Shore D 

93 Shore A / 
40-45 Shore D 

80 Shore A / 
25-30 Shore D 

60 Shore A / 
10-15 Shore D 

Temperatuur 
weerstand 

langdurig: 
140°C 

korte tijd: 
200°C 

langdurig: 
140°C 

korte tijd: 
200°C 

langdurig: 
140°C 

korte tijd: 
200°C 

langdurig: 
130°C 

korte tijd: 
180°C 

langdurig: 
120°C 

korte tijd: 
180°C 

langdurig: 
110°C 

korte tijd: 
160°C 

Trekkracht 60 N/mm2 24 N/mm2 20 N/mm2 20 N/mm2 15 N/mm2 15 N/mm2 

Elongatie / rek 
tot breekpunt 

5 % 70 % 80 % 90 % 90 % 
100 % 

 

Diëlectrische 
sterkte 

24 kV/mm 21 kV/mm 21 kV/mm 20 kV/mm 21 kV/mm 
21 kV/mm 

 

Diëlectrische  
sterkte indien  
vloeibaar 

7 kV/mm 7 kV/mm 7 kV/mm 7 kV/mm 7 kV/mm 
7 kV/mm 

 

Dissipatie 
factor tan / 
25°C / 50Hz 

0.02 
 

0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 

Diëlectrische 
constante 
25°C / 50Hz 

4.2 4.3 4.0 4.1 4.0 4.1 

Warmte 
geleiding 

0.5 W/K m 0.5 W/K m 0.55 W/K m 0.6 W/K m 0.7 W/K m 
0.8 W/K m 

 

Warmte 
volume 
expansie 
coëfficiënt 

45 * 10-6 K-1 50 * 10-6 K-1 60 * 10-6 K-1 75 * 10-6 K-1 110 * 10-6 K-1 
120 * 10-6 K-1 

 

Getraceerde 
weerstand 

KA 3 c KA 3c KA 3c KA 3 c KA 3c 
KA 3c 

 

Water 
absorptie na 
30 dagen / 
23°C 

0.2 % 0.2 % 0.2 % 0.2 % 0.25 % 
0.4 % 

 

http://www.iso-elektra.de/en/index.php?did=PD_ISO-PUR_K_760.pdf
http://www.iso-elektra.de/de/index.php?did=PD_ISO-PUR_K_760.pdf
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5. Veiligheidsinformatie 

De informatie in dit hoofdstuk betreft een beknopte vertaling van het 
‘veiligheidsinformatieblad’ van de firma ISO-Elektra en behandeld de veiligheidsaspecten 
van de componenten van ISO-PUR-K 760 en hars en harder in ongemengde toestand. Deze 
informatie is gebaseerd op de versie van 21-01-2006 en vervangt alle vorige versies.  
 
Voor meer informatie, ook over het uitgeharde product, verwijzen wij u naar ISO-ELEKTRA 
Elektrochemische Fabrik GmbH afdeling productzekerheid / Dr. Michael Piepho, telefoon: 
0049 (0)5068/925-14.  
 
Uitgebreide documentatie is ook online beschikbaar via onderstaande links: 
Engels: http://www.iso-elektra.de/en/index.php?did=SD_ISO-PUR_K_760.pdf 
Duits: http://www.iso-elektra.de/de/index.php?did=SD_ISO-PUR_K_760_komplett.pdf 

5.1 Algemeen 

Product- en bedrijfsinformatie 

Handelsnaam: ISO-PUR-K 760  

Fabrikant: 
 

ISO-ELEKTRA Elektrochemische Fabrik GmbH 
Postfach 1262 
Im Mühlenfeld 5 
D - 31008 Elze 
Telefoon: +49 (0)5068 / 925-0 
Telefax: +49 (0)5068 / 925-25 

Leverancier: Hokamo  BV 
Hapsebaan 2 
NL - 5431 NG Cuijk 
Telefoon: +31 (0)485 330333 
Telefax: +31 (0)485 330330 

Contactpersoon / 
Noodgevallen: 
 

Dhr. H. Appeldoorn 
Hokamo  BV 
+31 (0)485 330333 

Originele datablad 
gepubliceerd door: 

ISO-ELEKTRA Elektrochemische Fabrik GmbH 
Afd. productveiligheid / Dr. Michael Piepho. Telefoon: +49 (0)5068/925-
14 

5.2 Component A: Hars 

5.2.1 Bestanddelen en veiligheid 

Chemische karakterisering en veiligheid 

Beschrijving: Polyol, minerale en hulpstoffen 

Gevaarlijke componenten: Polyetherpolyol, esterpolyol, hulpstoffen (pigmenten) 

Mogelijke gevaren: Langer, veelvuldig herhaald contact kan tot dermatitis leiden. Gebruik 
in overeenstemming met gebruiksaanwijzing is onschadelijk. 

Veiligheidsrisico’s: Onbekend 

Mens en milieu: Product niet ongecontroleerd in het milieu laten komen. Product is 
biologisch afbreekbaar. 

5.2.2 Maatregelen bij incidenten 

Maatregelen eerste hulp bij ongevallen 

Inademing: Geen risico. 

Huidcontact: Verontreinigde kleding verwijderen en huid met zeep en water spoelen. 
Reinigen van de huid eventueel met PU pasta Eraxo-Soft (ISO-
Elektra). 

Oogcontact: Ogen geopend ca. 15 minuten spoelen met stromend water. Daarnaast 
direct een arts inschakelen. 

http://www.iso-elektra.de/en/index.php?did=SD_ISO-PUR_K_760.pdf
http://www.iso-elektra.de/de/index.php?did=SD_ISO-PUR_K_760_komplett.pdf
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Vervolg maatregelen eerste hulp bij ongevallen 

Inslikken Arts inschakelen. 

Advies arts: Symptomatisch behandelen. 

 

Maatregelen voor brandbestrijding 

Geschikt blusmiddel: Schuim, poeder, kooldioxide, zand of aarde. 

Bijzondere risico’s door 
product, verbrandingsstoffen 
of ontstane gassen: 

Geen. 

Bijzondere beschermende 
bekleding: 

Geen. 

 
Maatregelen bij incidentele vrijkoming 

Persoonsgericht: Ruimtes grondig luchten, huidcontact vermijden. 

Milieu: Verdere verspreiding tegengaan, terechtkomen in riool verhinderen. 

Reiniging / opname: Met houtspaanders, zand opnemen / indammen, in containers 
scheppen en volgens voorschrift verwijderen. 

Extra maatregelen Geen 

5.2.3 Verwerking en opslag 

Verwerking en opslag 

Veilige verwerking: Bij verwerking niet eten of drinken. Een beschermende bril dragen, 
morsen vermijden 

Algemene bescherming en 
hygiënemaatregelen 

Geen poetslappen in kleding vervoeren die het product bevatten. Bij 
verwerking niet eten, drinken of roken. 

Adembescherming Onder normale omstandigheden niet noodzakelijk. 

Handbescherming Handschoenen / huidcrème gebruiken 

Oogbescherming Sluitende beschermingsbril of volledige gezichtsbescherming 
gebruiken 

Lichaamsbescherming Huidcontact vermijden 

Eisen aan opslagruimte: Geen. 

Opslag in combinatie met 
andere producten: 

Niet opslaan samen met sterk oxiderende producten. 

Brand en explosiegevaar: Brandklasse volgens DIN EN2: B 

Geschikt opslagmateriaal Metaalcontainers 

5.2.4 Fysieke en chemische eigenschappen 

Chemische karakterisering en veiligheid 

Vorm: Vloeistof 

Kleur: Beige of ingekleurd 

pH Waarde: Lang, veelvuldig herhaaldelijk contact kan tot dermatitis leiden. Gebruik 
in overeenstemming met gebruiksaanwijzing onschadelijk. 

Smeltpunt: < - 10 °C DIN ISO 3016 

Vlampunt: > 200 °C DIN ISO 2592. 

Explosiegrens: Onbekend 

Dampdruk: 2 mbar /20 °C 
9 mbar /50 °C 

Dichtheid 1,4 g/cm3 DIN 51757 D 

Oplos- / mixbaarheid in 
water 

Niet oplosbaar 

Viscositeit: ca. 4000 mPa s / 20 °C 
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Toxicologische eigenschappen 

Acute toxiteit, classificatie in 
LD50 waarde: 

Oraal >5 g / kg rat (Rat) 

Primaire huidirritatie: Lichte irritatie bij herhaaldelijk contact mogelijk. 

Primaire oogirritatie: Irriterend. 

Invloed na langdurige en of 
herhaaldelijke blootstelling: 

Door huid ontvetting kan in het meest extreme geval dermatitis 
optreden 

Afbreekbaarheid in milieu: Product is biologisch afbreekbaar (organische bestanddelen). 

 Opname in milieu: Drijft niet op water. Product is vloeibaar en wordt door contact met 
aarde geïmmobiliseerd. Opname in organismen onbekend.  

Dampdruk: 2 mbar /20 °C 
9 mbar /50 °C 

Dichtheid 1,4 g/cm3 DIN 51757 D 

Oplos- / mixbaarheid in 
water 

Niet oplosbaar 

Viskositeit: ca. 4000 mPa s / 20 °C 

5.3 Component B: Harder 

5.3.1 Bestanddelen en veiligheid 

Chemische karakterisering en veiligheid 

Beschrijving: Gemodificeerd diphenyl methandiisocyanaat, isomeren en homologen 

CAS-nummer: 9016-87-9 

Klassificatie: Xn R20; Xi R36/37/38; R42 

Mogelijke gevaren: Schadelijk voor de gezondheid bij inademing. Irriteert de ogen, 
ademhalingsorganen en de huid. Personen met overgevoelige 
ademwegen (bijv. Astma, chronische Bronchitis) mogen uit 
veiligheidsoverwegingen niet met het product omgaan. 

5.3.2 Maatregelen bij incidenten 

Maatregelen eerste hulp bij ongevallen 

Inademing: Na inademing van aërosol of damp in hoge concentraties 
persoon in frisse lucht brengen, warm houden, laten uitrusten; bij 
ademhalingsmoeilijkheden arts inschakelen. 

Huidcontact: Mechanisch verwijderen, met veel zeep en water afwassen, gereinigde 
huiddelen zorgvuldig met crème insmeren. 

Oogcontact: Ogen geopend ca. 15 minuten spoelen met stromend water. Arts 
inschakelen. 

Inslikken Direct arts inschakelen. 

 

Maatregelen voor brandbestrijding en incidentele vrijkoming 

Geschikt blusmiddel: CO2, schuim, bluspoeder, bij grotere branden ook water (sproei). 

Bijzondere risico’s door 
product, verbrandingsstoffen 
of ontstane gassen: 

Bij brand kan koolmonoxide, stikstofoxide, isocyanaat damp en sporen 
van cyaanwaterstof ontstaan. Bij brandbestrijding volledige 
beschermende kleding en adembescherming met onafhankelijke 
luchttoevoer, noodzakelijk. 

Maatregelen Met vochtig, vloeistofverbindend materiaal (bijv. zand, zaagsel of 
chemicaliën bindmiddel op basis van calcium silicaathydraat) 
afdekken. Na ca. 1 uur in afvalcontainer deponeren, niet sluiten (CO2-
ontwikkeling). Vochtig houden en op een veilige plaats in de vrije lucht 
7 tot 14 dagen laten staan. Afval kan daarna bij afvaldepot 
aangeboden worden. 
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5.3.3 Verwerking en opslag 

Verwerking en opslag 

Veilige verwerking: Gebruikelijke maatregelen bij omgang met chemicaliën zijn te volgen. 
Mengen volgens voorschrift van de fabrikant. Bij verwerking niet eten, 
drinken of roken. Isocyanates in gesloten containers dienen 
beschermd te worden tegen hitte en vervuiling met water, alkali, sterke 
basen en luchtvochtigheid. 

Opslag Container droog en dicht bewaren 

Algemene bescherming en 
hygiënemaatregelen 

Bij verwerking beschermende kleding, handschoenen en 
beschermbril/gezichtsbescherming dragen. Verontreinigde kleding 
direct uitdoen. Werkkleding gescheiden bewaren. Na gebruik handen 
wassen. 

5.3.4 Fysieke en chemische eigenschappen 

Chemische karakterisering en veiligheid 

Vorm: Vloeistof 

Kleur: Bruin 

Reuk: Muf 

pH waarde Niet van toepassing 

Stollingspunt: -20 °C 

Vlampunt: > 240 °C DIN 51758 

Ontstekingstemperatuur > 500°C DIN 51794 

Explosiegrens: Onbekend 

Dampdruk: < 0,00001 mbar bij 20°C 

Dichtheid 1,2 g/cm3 bij 20°C DIN 51757 

Oplos- / mixbaarheid in 
water 

Niet oplosbaar, reageert 

Viscositeit: 100 - 300 mPa -s bij 20°C DIN 53211 

Gevaarlijke reacties Exotherme reactie met amines (methylamine/2-amino-pentaan) en 
alcohol; met water of vocht CO2-ontwikkeling (kooldioxide), in gesloten 
containers drukopbouw; barstgevaar. Boven de 230 °C en bij 
verbranding: ontwikkeling koolstofoxiden, stikstofoxiden, waterstof 
cyanide. 

 
Toxicologische eigenschappen 

Acute toxiteit , classificatie in 
LD50 waarde: 

Oraal >15000 mg/kg  (rat) 
Inademing: 490 mg als Aerosol/m3, 4 h blootstelling. (rat)  
Concentratie van verzadigde damp van 4,4 MDI bij 25 °C: 0,09 mg/m3. 

Acute toxiteit bij mensen: Bij deskundig gebruik met inachtneming van de hygiëne- en 
veiligheidsvoorschriften zijn tot op heden geen schadelijke werkingen 
bekend geworden. 

Primaire huidirritatie: Lichte irritatie bij herhaaldelijk of langdurig contact mogelijk 

Primaire oogirritatie: Veroorzaakt kortstondig zwakke roodkleuring en zwelling van het 
bindweefsel daarnaast zwakke omkeerbare Cornea-vertroebeling. 

Ademhalingswegen: (Bij Aerosol-/ Dampconcentraties boven de dubbele grenswaarde) 
irritatie van het slijmvlies van de neus, kaak en long, droogheid van 
kaak, druk op de borst, soms verbonden aan 
ademhalingsmoeilijkheden en hoofdpijn. Klachten en allergische 
reacties kunnen vertraagd optreden. 

Opname in water: Niet met water mengbaar. Verandert met water aan het oppervlak 
onder vorming van kooldioxide in een vast onoplosbaar reactieproduct 
(Polyharnstof). Polyharnstof is volgens nu bekende ervaringen inert en 
niet cumulerend in organismen. 
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6. Disclaimer 

De informatie in dit document wordt beschikbaar gesteld door Hokamo BV.  

 

Hokamo BV besteedt uiterste zorg aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet 

mogelijk maken en houden van de inhoud van dit document. Het is echter mogelijk dat de 

informatie op een gegeven moment achterhaald is, dan wel anderszins is verouderd. 

Daarenboven zou de informatie onverhoopt incompleet en/of incorrect kunnen zijn.  

 

Hokamo BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruik, op 

welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie in dit document. Het is mogelijk dat via 

dit document toegang wordt geboden tot internetsites en/of informatiebronnen die door 

derden worden aangeboden. Hokamo BV aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor schade 

als gevolg van het gebruik van de informatie op deze internetsites en/of pagina’s. Aan de 

inhoud van dit document kunnen geen rechten worden ontleend.  

 

Hokamo BV heeft en behoudt het intellectuele eigendomsrecht van de middels dit document 

en haar internetsite verstrekte informatie, waaronder uitdrukkelijk mede begrepen het 

intellectuele eigendomsrecht op beeldmerken, logo’s, fotomateriaal en dergelijke. Niets van 

de in dit document en de op de internetsite van Hokamo BV aangeboden informatie mag 

zonder schriftelijke toestemming van Hokamo BV openbaar worden gemaakt en/of verspreid 

en/of verveelvoudigd. Citeren enkel met bronvermelding!  

 

Heeft u vragen of opmerkingen over dit document? Neem a.u.b. contact op met Hokamo.  

 

Niets uit deze uitgave (en genoemde sites) mag worden verveelvoudigd en/of openbaar 

gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, of op welke andere wijze ook, zonder 

voorafgaande schriftelijke toestemming van Hokamo BV, zie contactgegevens hieronder. 

 
 

Hokamo BV 

Postadres: 
 
Postbus 292 
NL 5430 AG Cuijk 
Nederland 

Bezoekadres: 
 
Hapsebaan 2 
NL 5431 NG Cuijk 
Nederland 

 
Tel: +31 (0)485 – 330333 

 
Fax: +31 (0)485 – 330330 

 
Email: info@hokamo.nl 

 
Url: www.hokamo.nl of www.hokamo.com 

 
BTW: NL8034.14.717.B.02 

 
KvK: 16074020 

 
IBAN: NL75ABNA0510407099 

 
SWIFT: ABNANL2A 
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