ValioShine 1 Biztonsági adatlap

Termékmegnevezés és használat
Termék neve: ValioShine1
Műanyag polírozó és tisztító
Kémiai elnevezés: NA

Termék felhasználása:
műanyagok felszínének
tisztítása és
helyreállítása

Veszélyes összetevők
Összetevők

Tömeg%

CAS #

Expozíciós limitek

LD50 fajok és
mód)

LC50 (fajok)

Izopropil alkohol

0.5-1.5

67-630

400 ppm (1,2)
500 ppm (4)

5045 mg/kg
(patkány,
szájon át)

16000 ppm
(patkány)

Megjegyzések: (1) ACGIH TLV (TWA) (2) – OSHA PEL (TWA) (3) – ACGIH STEL (4) – OSHA STEL (5)
– MFR/SUPPLIER TLV)
** Regulated chemical reportable per section 313, III SARA, 40 CFR372

Fizikai tulajdonságok
Fizikai állapot:
Folyékony
Gőznyomás
(mmHg): <33
Párolgási sebesség
(BuAc=1): <1
pH: NE

Megjelenés:
fehér áttetsző folyadék
% Illékonyság: ≤ 0,5

Szag:
enyhe szag
Gőz sűrűség (AIR=1): NE

Forráspont (Celsius) 99

Fagyáspont (Celsius): NE

Sűrűség (g/mL): 1.0

Oldhatóság vízben: teljes

Tűz-és robbanásveszély
Éghetőség: nem éghető
NFPA ráta: 1 1 0
Tűzoltó berendezés: tűz esetén használjon tűzoltó anyagot - halon, karbon-dioxid, száraz vegyi anyag,
ABC osztály
Speciális tűzvédelmi intézkedés: nem igényel
Gyulladáspont (PMCC) °F: >200
Legfelső gyulladási határ (%):
Legalacsonyabb gyulladási határ
NE
(%): NE
Öngyulladási hőmérséklet (°C):
Veszélyes égéstermékek: Karbon-dioxid és Karbon-monoxid.
NE
Robbanási érzékenység külső hatásra: NE
Érzékenység statikus feltöltődésre: NE

Reaktivitási adatok
Kémiai stabilitás: Igen
Inkompatibilitás egyéb összetevőkkel: Igen, erős oxidálók
Milyen feltételekkel történő reaktivitás? A termék nem tekinthető nagyon reaktív anyagnak.
Káros bomlási anyag: Karbon-dioxid és Karbon-monoxid.
NE= Nem megállapított, NA=Nem alkalmazható, UN=nem elérhető.
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Toxikológiai tulajdonságok
Érintkezés módjai: Bőrfelülettel való érintkezés, bőrön át történő felszívódás, szembe való kerülés, szájon át
történő szervezetbe jutás
A terméknek való akut kitettség hatásai: a szemnek enyhe irritációt okozhat. Emellett enyhe bőr irritációt is
okozhat bizonyos személyeknél.
A terméknek való krónikus kitettség hatásai: A termék gőzének hosszas belégzése enyhe légzési nehézséget
okozhat.
Expozíciós
A termék irritációja:
Túlérzékenység a termékre:
Rákkeltő hatás:
határérték:
Enyhe: szemek, bőr
nincs róla feljegyzés
NE
Veszélyes
összetevőknél
Teratogenitás:
Reprodukciós hatás:
Mutagenitás:
Szinergikus termék:
NE
NE
NE
NE

Megelőzési intézkedések
Védőfelszerelések
Ruházat: alapesetben nem szükséges; amennyiben
Belégzés: nem szükséges
azonban lehetőség van a szemmel való érintkezésre,
érdemes neoprén vagy egyéb, kémiai vegyszereknek
ellenálló védőszemüveget hordani.
Szem: alapesetben nem szükséges, de javasolt
Egyéb: amennyiben lehetséges, minden esetben öblítse
védőszemüveg használata
ki a szemét, valamint zuhanyozzon le.
Műszaki kontrol: helyi kiszívás szükséges lehet bizonyos felhasználás során. Specifikus igények lehetnek
személyek biztonsága érdekében.
Kiömlés: viseljen védő felszerelést. Távolítsa el hő-és tűzveszélyes helyektől, takarítsa fel nedvszívó anyaggal.
Hulladékkezelés: helyi, állami, tartományi, szövetségi szabályozások szerint- A termék nem káros hulladékként
van nyilvántartva.
Tárolás, kezelés: tárolja zárt, hűvös, száraz helyen, elzárva napfénytől és intenzív hőtől.
Speciális szállítási információk:
Egyéb információ:
Fagymentes helyen tárolandó
HMIS besorolás:
Nincs D.O.T. által szabályozva
110B

Elsősegély intézkedések
Az anyagnak való túlzott kitétel: túl sokáig, vagy sokszor való kitétel bőrirritációhoz vagy bőrgyulladáshoz
vezethet. Szemmel való érintkezés irritációt, valamint károsodást eredményezhet.
Szemmel való érintkezés: bő vízzel öblítse ki a szemét, legalább 15 percen át, miközben nyitva tartja azt.
Azonnal keresse fel orvosát.
Bőrrel való érintkezés esetén: Távolítsa el a szennyezett ruhát. Mossa át a bőrét szappannal és vízzel.
Amennyiben az irritáció továbbra is fent áll, keresse fel orvosát.
Belégzés: Vigye az áldozatot friss levegőre. Amennyiben az irritáció továbbra is fent áll, keresse fel orvosát.
Szervezetbe jutás: Vegye fel a kapcsolatot detoxikáló intézménnyel vagy orvosával AZONNAL!

Biztonsági adatlap készítésével kapcsolatos információk
A jelen biztonsági adatlap nem termék specifikáció, és nem jelent sem kifejezett, sem vélelmezett garanciát. A
javasolt higiénés és biztonsági kezelési útmutatók általánosan alkalmazhatónak vélhetőek. Ettől függetlenül
minden felhasználónak át kell gondolnia ezeket a javaslatokat saját szándékolt használatára, hogy annak
tudatában megfelelőek-e.
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