
 ARKUSZ DANYCH BEZPIECZEŃSTWA MATERIAŁU
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 453/2010

Zmiana: 27.12.2016 |    Data wydania: 19.09.2014

1. SEKCJA: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

1.1. Nazwa produktu: Silk Coat

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Istotne zidentyfikowane zastosowania: Ochrona lakieru samochodowego

1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki:

Producent:
Maksymalna ochrona LTD, Unit 5, Kings Park Ind Est, Kings Langley, Herts, GB-WD4 8ST, Wielka Brytania
Numer telefonu: + 44 1923 519 682
Adres e-mail osoby właściwe dla charakterystyki: janis@max-protect.co.uk

1.4. numer telefonu: + 44 1923 519 682

2. SEKCJA: ZAGROŻENIA DLA IDENTYFIKACJI

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Materiałów innych niż niebezpieczne
Pary aspiracji: niski szansa stymulacji płuc, jeśli używany w niewentylowanej miejsce

3. SEKCJA: SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH

3.2. Mieszaniny

Opis preparatu: mieszanki silikonowe :
Zdegenerowane silikonowych 60%
Wody 30%
Wosk Carnauba 10%

4. SEKCJA: ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1. Opis środków pierwszej pomocy

Wdychanie następujące:
Usunąć poszkodowanego na świeże powietrze. Nie wywoływa ć wymiotów. Picia wody.

po kontakcie ze skórą:
Umyć dużą ilością wody z mydłem.
Jeśli występuje, podrażnienia skóry lub wysypki: zasięgnąć porady/zgłosić.

następujące kontakt z oczami:
Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Jeśli podrażnienie oczu: zasięgnąć porady/zgłosić.

po spożyciu:
Wypłukać usta. Nie wywoływać wymiotów. Płyn do płukania gardła nie do wymiotów, bezpieczny przepływ powietrza.

samoobrony udzielający pierwszej pomocy:
Zabezpiecz się nosząc gumowe rękawice i okulary ochronne szczelne.

5. SEKCJA: ŚRODKI PRZECIWPOŻAROWE

5.1. Środki gaśnicze
Odpowiednie środki gaśnicze:  wody, proszek, dwutlenek węgla.
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6. SEKCJA: ŚRODKI ZAPOBIEGANIA PRZYPADKOWEMU UWOLNIENIU

6.1. Środowiskowe środki ostrożności:
Wycieki uniemożliwić wprowadzanie ścieków, cieków wodnych lub niskie obszary.

7. SEKCJA: PRZENOSZENIE I PRZECHOWYWANIE

7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania
Wentylator wyciągowy/powinny być dostępne.
Obchodzić się ostrożnie, podczas otwierania, pojemniki, opakowania i torby

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczą
Wymagania dotyczące pomieszczeń magazynowych i pojemników: przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. 
Przechowywać w chłodnym.
Górna granica temperatury przechowywania: 5-40° C

8. SEKCJA: WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

8.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych
Wygląd: lMon
Kolor: mleczno-biały
Zapach: nieco
pH w 20 ° C: 8.20
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 100 ° C
Temperatura zapłonu: 84° C
Gęstość względna: 1.00 g/cm3

Rozpuszczalność: rozpuszczalny w wodzie

10 SEKCJA: STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ
 

Stabilny w normalnych warunkach.

11. SEKCJA: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych
Toksyczność ostra: Brak dostępnych danych toksyczności ostrej
Działanie żrące/drażniące na skórę: Brak dostępnych danych właściwości drażniących
Drogi oddechowe lub skórę uczulenia: Brak dostępnych danych alergizujących i Žadne działanie 
Działanie mutagenne: Brak dostępnych danych skutków mutagennych
Rakotwórczość: Brak dostępnych danych rakotwórcze
Na reprodukcję: Nie toksyczność dla reprodukcji danych dostępne
Podsumowanie oceny właściwości CMR: Nie opóźnione/przewlekłe skutki krótko/długotrwałego narażenia danych 
dostępne
Zagrożenie spowodowane aspiracją: Brak dostępnych danych zagrożenie aspiracją

12. SEKCJA: INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1. Toksyczność: Nie dostępnych danych dotyczących toksyczności acuatic

12.2. Trwałość i rozkład: Brak dostępnych danych funkcji trwałości i zdolność do rozkładu

12.3. Potencjał bioakumulacyjny: Zdolność do bioakumulacji potencjalne dane niedostępne

12.4. w glebie: Nie mobilności w glebie danych dostępne

12.5. Dodatkowe informacje :  Nie warstwę ozonową chemiczne dane nie dostępne

13 SEKCJA: POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI
        

Inne zalecenia dotyczące usuwania:
Utylizować zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z rozporządzeniem samorządu.
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Powierzyć odpady przemysłowe utylizacja strony do wyjaśnienia treści
Przestrzegać prawa regionalnej i pozbyć się jej

Leczenie istotne informacje na temat odpadów:
Puste pojemniki i opakowania muszą być unieszkodliwiane po usunięciu treści

14. SEKCJA: INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU

Towarów niebezpiecznych innych niż non łatwopalne,
Nr produkt niebezpieczny dla ocean i lotniczych.

15. SEKCJA: INNE INFORMACJE

Kwestia chemicznych ACGIH TLV chemicznych kontroli bezpiecznych danych książki (JCDN)

Wyłączenie odpowiedzialności
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Informacje zawarte w tym dokumencie opiera się na dzisiejszym stanie naszej wiedzy produktu i jest podany w dobrej wierze
i  najlepszej  naszej  wiedzy  i  doświadczeniu.  Nie  być  interpretowane  jako  specyfikację  techniczną,  lub  zagwarantowanie
specyficznych właściwości, dokładności,  niezawodności lub kompletności.  W żadnym przypadku nie będziemy odbędzie się
odpowiedzialności za szkody lub efekty wszelkiego rodzaju, wyraźnych ani dorozumianych, wynikające z korzystania z tej
informacji. To jest odpowiedzialność odbiorcy i użytkownika produktu do przestrzegania wszystkich panujących i mających
zastosowanie przepisów, rozporządzeń i  dyrektyw. Powinny one własne określenie przydatności produktu dla określonego
wykorzystania lub zastosowania przez przeprowadzenie oceny ryzyka pełnego ich określonych procesów i systemów pracy.
Wszystkie informacje zawarte w niniejszym dokumencie jest dla produktu w jego państwie sprzedawane w butelkę i odnosi się
tylko  do  szczególnych  zastosowań  materiału  i  może  nie  być  ważna  dla  tego  materiału  użytego  w połączeniu  z  innymi
materiałami lub w dowolnym procesie. Takie informacje są do najlepszej firmy wiedzą i przekonaniem, dokładne i rzetelne
wskazany.
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