ENGINEERING ADHESIVES

LOXEAL s.r.l.
20031 Cesano Maderno - Italia
Via G. Gioberti, 2
Tel. 0362/551701 - Fax 0362/524225

azienda certificata
UNI-EN ISO 9002
certificato n.090

ARKUSZ BEZPIECZEŃSTWA LOXEAL 83-54
1.1 PRODUKT
Nazwa handlowa: LOXEAL 83-54
Nazwa techniczna: anaerobowy klej-uszczelniacz
Nazwa chemiczna: ester metakrylowy
1.2 PRZEDSIĘBIORSTWO
LOXEAL s.r.l. Via G. Gioberti, 2 - 20031 Cesano Maderno (Mi) - Tel. 0362/551701
W przypadku pilnego kontaktu: Centro Antiveleni Milano - Niguarda - Tel. 02/6610129
2.

SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH
Składnik

%
Symbol

zagrożenia
Ester metakrylowy CEE N.607-134.00.4
R36/R37/R38
Nadtlenek organiczny
R22/R34

Xi - drażniący

> 10
1

klasyfikacja
Określenie

O,C,Xn

R7/R20-

3.

IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ
Podrażniający oczy i skórę

4.

PIERWSZA POMOC
Skóra
: natychmiast umyć skórę dużą ilością wody i mydła, wyprać zabrudzone
ubranie
Oczy
: natychmiast przepłukać oczy dużą ilością wody, czynność powtarzać przez
co najmniej 10 min. , zgłosić się do lekarza
Połknięcie
: przepłukać usta wodą, wypić dużo zimnej wody lub mleka, nie powodować
wymiotów, zgłosić się do lekarza
Wdychanie
: wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze

5.

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU
Środki gaśnicze
: woda, piana, suchy proszek gaśniczy, CO2, piasek
Specjalne procedury gaśnicze
: używać aparatów tlenowych
Zagrożenie wybuchem i pożarem : polewać pojemniki zimną wodą

6.

POSTĘPOWANIE W PRZYDADKU WYCIEKU DO ŚRODOWISKA
Wywietrzyć pomieszczenie. Przy małym wycieku – wytrzeć ręcznikiem papierowym i wyrzucić do
kosza.
Dużą ilość zebrać obojętnym materiałem wchłaniającym i umieścić w szczelnym pojemniku do
likwidacji.
Starannie umyć miejsce wycieku wodą z mydłem lub roztworem detergentu.

7.

OBCHODZENIE SIĘ Z SUBSTANCJĄ I MAGAZYNOWANIE
Obsługa
: unikać kontaktu ze skórą i oczami
Magazynowanie
: przechowywać pojemniki w temperaturze poniżej 28°C, z dala od
promieni słonecznych

8.

KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ
Chronić ręce rękawicami odpornymi na rozpuszczalniki lub kremem ochronnym. Po użyciu umyć
wodą z mydłem.

9.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKO-CHEMICZNE
Postać

: oleisty płyn
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Kolor
Zapach
Zmiana stanu fizycznego
Punkt zapłonu (COC/DIN/ISO 2592)
Granice stężenia wybuchowego w powietrzu
Temperatura samozapłonu
Ciśnienie par (20°C) DIN 51616
Lepkość (Brookfield) (25°C)
Rozpuszczalność w wodzie (20°C)
Współczynnik pH
Gęstość (20°C) DIN 51757

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

azienda certificata
UNI-EN ISO 9002
certificato n.090

zielony
słaby - typowy
polimeryzacja powyżej 100°C
powyżej 100°C
nie określa się
powyżej 380°C
poniżej 5 mbar
500 - 600 mPa.s
nie rozpuszcza się
4-6
1,1 g/ml

10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ
Produkt jest stabilny w normalnych warunkach.
Należy unikać (warunki)
: działania temperatury powyżej 100°C oraz wystawiania na
działanie
promieni słonecznych
(materiały)
: kontaktu z nadltenkami i inicjatorami w postaci wolnych
rodników,
metalami/rdzą, silnymi kwasami
Niebezp. rozkładania się produktu
: podczas spalania wytwarzają się związki węgla i tlenki
azotu.
11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE
Połknięcie
: dawka śmiertelna LD 50 > 5000 mg/kg (testowane na szczurach)
Skóra
: dłuższy kontakt może spowodować lekkie porażnienie
Oczy
: może podrażnić
Wdychanie
: nie ma niebezpieczeństwa – produkt słabo się ulatnia
12. INFORMACJE EKOLOGICZNE
Trzymać z dala od ścieków i wód otwartych.
Klasa zagrożenia dla wody: WGK 1 (samoklasyfikacja).
Utwardzony produkt jest typowym polimerem i nie stanowi żadnego bezpośredniego zagrożenia
dla srodowiska.
13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI
Opakowania z resztkami produktu należy likwidować jako “odpady chemiczne zanieczyszczone” i
zakopywać na zatwierdzonych przez władze terenach lub spalać na popiół.
14. INFORMACJE O TRANSPORCIE
Sposób transportowania
drogowo-kolejowy
morski
powietrzny

Klasyfikacja

Oznaczenia

ADR/RID: --IMO/IMDG: --ICAO/IATA: ---

-------

brak klasyfikacji, oznaczenie nie wymagane
15. INFORMACJE O OZNAKOWANIU
Etykietowanie wg EEC: Symbol zagrożenia “krzyż Św.Andrzeja” – Xi = podrażniający.
Określenie zagrożenia i bezpieczeństwa:
R 36/37/38 podrażniający oczy, układ oddechowy i skórę
S 26
w przypadku kontaktu z oczami przepłukać dużą ilością wody oraz skonsultować się
z lekarzem.
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w przypadku kontaktu ze skórą myć dużą ilością wody z mydłem

16. INFORMACJE DODATKOWE
Powyższe informacje pochodzą z miarodajnych źródeł i są tu podane zgodnie z naszą najlepszą
wiedzą. . Zwracamy użytkownikom uwagę na potencjalne zagrożenia wynikające z
niewłaściwego użytkowania produktu.
Ani producent, ani firmy dystrybucyjne nie przyjmują żadnej odpowiedzialności za sposób
wykorzystania tych informacji czy też stosowania produktu tu opisanego.

