AcriSealTM
Ruiskulevitettävä, elastomeerinen
värillinen viimeistelypinnoite

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE
TÄMÄ TUOTE EI OLE VALVOTTUJA TUOTTEITA TAI VAARALLISTEN
AINEIDEN KULJETUSTA KOSKEVIEN SÄÄNNÖSTEN ALAINEN
OSA 1. MATERIAALIN TUNNISTETIEDOT
KAUPPANIMI:
AcriSeal
KEMIKAALINEN AINERYHMÄ: Elastomeeristen synteettisten polymeerien vesiliuos ja
inertti täyteaineita.
MATERIAALIN KÄYTTÖ:
Suojaava pinnoitus
TDG-LUOKITTELU:
EI - EI SÄÄNNELTY
WHIMIS-LUOKITTELU:
EI - EI SÄÄNNELTY

OSA 2. VAARALLISET AINESOSAT
AINESOSA
CAS#
		
Monimutkainen
synteettinen-polymeeri seos
ei sovelleta
Anioniset pinta-aktiiviset aineet ei sovelleta
Inert mineraaliset täyteaineet ei sovelleta
Vesi
7732-18-5
Ammoniakki
7664-41-7

MASSA- LC50 (ppm)
%
(hengitys)

LD50 (mg/kg)
(suun kautta)

40–70
ei sovelleta
0.5–2.0 ei sovelleta
10–20
10–30
ei sovelleta
0.3 (max)

ei sovelleta
ei sovelleta

OSA 3. FYYSISET OMINAISUUDET
Haju ja ulkonäkö: Useita värejä, hieman ammoniakkinen haju
Hajukynnys: Ei sovelleta
Ominaispaino: n. 1.2
Veden/öljyn jakaantumiskerroin: Ei sovelleta
Höyryn paine (mm Hg): 17 20°C:ssa (vesi)
Kiehumispiste: 100°C (vesi)
Jäätymispiste: 0°C
pH: 8–131
Höyrytiheys (ilma = 1): >1
Haihtumisnopeus (nBu-asetaatti= 1): <1
Haihtuvat aineet %: 10–30 (vettä)
Vesiliukoisuus: liukeneva

ei sovelleta
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OSA 4. PALO- JA RÄJÄHDYSTIEDOT
Sammutusvälineet: Ei sovelleta
Herkkyys mekaaniselle iskulle/staattiselle purkaukselle: Ei sovelleta
Leimahduspiste (tapa): Ei sovelleta (palamaton)
Ylempi syttyvyysraja %: Ei sovelleta
Alempi syttyvyysraja %: Ei sovelleta
Itsesyttymislämpötila: Ei sovelleta
Erityiset palonsammutusohjeet: Ei sovelleta
Epätavalliset palo- ja räjähdysvaarat: Tuote ei pala, mutta saattaa roiskua, jos lämpötila ylittää kiehumispisteen.

OSA 5. REAKTIIVISUUSTIEDOT
Kemiallinen stabiilisuus: Stabiili
Yhteensopimattomat materiaalit: ACRITECH on emäksinen tuote se reagoi emäksisten herkkien materiaalien, kuten happojen ja tiettyjen metallien kanssa.
Vaaralliset hajoamistuotteet: Vältääksesi höyryjen muodostumista, vältä lämmitystä
yli 100°C:een. Korotetuissa lämpötiloissa voi vapautua vaarallisia höyryjä, mukaan lukien
hiilimonoksidi, orgaanisia happoja ja aldehydejä.
Vaarallinen polymeroituminen: Ei tapahdu

OSA 6. TERVEYSTEDOT
Altistumisen raja: Ei sovelleta
Hengittäminen: Ei sovelleta
Iho: Lyhyt yksittäinen altistuminen ei todennäköisesti aiheuta merkittävää ihoärsytystä.
Pitkäaikainen tai toistuva altistuminen voi aiheuttaa vähäistä ärsytystä ja punoitusta. Pitkäaikainenkaan altistuminen ei todennäköisesti johda materiaalin imeytymiseen ihon läpi
haitallisissa määrissä.
Silmät: Ärsytys
Nieleminen: Yksittäinen annos ei todennäköisesti aiheuta myrkytystä.
Krooniset vaikutukset: Ei sovelleta
Varoitus: Höyryn hengittäminen voi aiheuttaa päänsärkyä, pahoinvointia ja silmien,
nenän, kurkun tai keuhkojen ärsytystä.

HÄTÄ- JA ENSIAPUTOIMENPITEET

Hengittäminen: Ei sovelleta
Iho: Tämä on emäksinen tuote. Ihoroiskeet pestään välittömästi ja perusteellisesti
makealla vedellä. Jos tuote on kuivunut iholle, hierotaan kohtaa lääkintätarkoitukseen
soveltuvalla mineraaliöljyllä, vauvaöljyllä tai ruokaöljyllä. Sen jälkeen pesu saippualla ja
vedellä. Ärsytyksen jatkuessa on hakeuduttava lääkärin hoitoon.
Silmät: Huuhtele perusteellisesti makealla vedellä vähintään 10 minuuttia. Hakeudu
lääkäriin.
Nieleminen: ÄLÄ OKSENNA. Hakeudu lääkäriin.
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OSA 7. TOIMENPITEET LÄIKKYMISEN VARALTA
Tuotteen läikkyessä: Estä vuodon leviäminen, siirrä säiliöön talteenottoa tai hävittämistä varten. Estä valuminen viemäreihin.
Jätteiden hävittämismenetelmä: Noudata yleisiä, maakunnallisia ja paikallisia hävittämisohjeita.

OSA 8. ERITYISSUOJAUS
Hengityssuojaus: Ei sovelleta
Tuuletus: Hyvä yleinen ilmanvaihto on yleensä riittävä, paikallinen poistoilmanvaihto
saattaa olla tarpeen joissakin tapauksissa.
Suojakäsineet: Suositellaan
Silmien suojaus: Suojalaseja/roiskesuojalaseja suositellaan
Muut suojavarusteet: pitkähihaisia, löysiä vaatteita suositellaan

OSA 9. ERITYISET VAROTOIMENPITEET
Säilytys- ja käsittelyolosuhteet: Pidä säiliöt tiiviisti suljettuna, kun niitä ei käytetä.
SUOJAA JÄÄTYMISELTÄ.
Erityiset kuljetustiedot: Ei ole säädetty vaarallisten aineiden kuljetussäännöissä.

Huomautus käyttäjälle
Aineiston käyttöturvallisuustiedotteessa olevat tiedot on toimitettava kaikille jotka käyttävät, käsittelevät, varastoivat tai kuljettavat tätä tuotetta tai muuten altistuvat tälle
tuotteelle. Kaikki tätä tuotetta koskevat tiedot ja / tai ehdotukset käsittelystä ja käytöstä
on annettu valmistajan toimesta vilpittömässä mielessä ja uskotaan olevan luotettavia.
Tällaisten tietojen ja / tai ehdotusten tarkkuudesta ja / tai riittävyydestä tai tuotteen
kaupallisuudesta tai sopivuudesta mihinkään tiettyyn tarkoitukseen ei kuitenkaan anneta
takuuta eikä myöskään siitä, että mikään ehdotettu käyttö ei loukkaa mitään patentteja.
Mitään tässä olevaa sisältöä ei saa tulkita siten, että sillä myönnetään tai laajennetaan
mitä tahansa patentin mukaista lisenssiä. Ostajan on määritettävä itse, esikokeilla tai
muulla tavoin, tämän tuotteen soveltuvuus hänen tarkoituksiinsa, mukaan lukien sekoittaminen muiden tuotteiden kanssa. Tässä olevat tiedot korvaavat kaikki aiemmin julkaistut
tiedotteet käsitellyistä aiheista. Varmista ennen tuotteiden käyttöä ohjeiden ajantasaisuus. Emme vastaa mahdollisista käännösvirheistä.

