Drošības datu lapa
SPRAYMIG H20

Lapa : 1 / 3
Pārskatīts nr : 0
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Aizstāj : 0/0/0

WL-0031

1 Vielas / produkta un sabiedrības / uzņēmuma identifikācija
Produkta nosaukums
Pielietojums
Ražotāja identifikācija

: SPRAYMIG H20
: Antistatiskais (pretšļakatu) aeresols metināšanai uz ūdens bāzes, bez silikona
: AIR LIQUIDE WELDING FRANCE
13 rue d'Epluches - Saint Ouen l'Aumône
BP 70024
95315 Cergy-Pontoise Cedex - France
Tel: + 33 1 34 21 33 33
e-mail : www.safety-welding.com
: +33 (0)1.45.42.59.59

Telefons ārkārtas gadījumiem

2 Ziņas par bīstamajām iedarbībām
Nevēlamā ietekme uz cilvēku veselību
Vides bīstamības

: nav
: nav

3 SASTĀVS / INFORMĀCIJA PAR SASTĀVDAĻĀM
Šis produkts nav uzskatāms par bīstamu, un nesatur bīstamas sastāvdaļas .
Substance name
Ūdens, destilēts pēc vadītspējas
vai līdzvērtīgas tīrības

:

Value(s)

CAS No / EC No / EC kods

90 - 100 %

7732-18-5 / 231-791-2 / -----

Simbols (i)

R-frāze(s)

4 PIRMĀS PALĪDZĪBAS PASĀKUMI
- Ja produkts tiek ieelpots
- Ja produkts nonāk kontaktā ar ādu
- Ja produkts nonāk acīs
- Ja produkts tiek norīts

:
:
:
:

Nodrošināt svaiga gaisa elpošanu. Ja elpošanas grūtības saglabājas, meklēt medicīnisko palīdzību.

Noskalojiet ar lielu ūdens daudzumu.
Nekavējoties skalot ar lielu daudzumu ūdens . Lūdziet medicīnisku palīdzību.
Izskalot muti . Meklēt medicīnisko palīdzību .

5 Ugunsdrošības pasākumi
Uzliesmošanas klase
Ugunsdzēsības līdzekļi
Aizsardzība pret uguni

: Šis produkts nav uzliesmojošs
: Var tikt lietoti visi ugunsdzēsības līdzekļi.
: Neieejiet degšanas zonā bez pienācīgiem aizsardzības līdzekļiem, tajā skaitā elpošanas
aizsardzības līdzekļiem

6 Avārijas (noplūdes) gadījumā veicamie pasākumi.
Personīgās drošības pasākumi
Pēc izšļakstīšanās un/vai noplūdes

: Aprīkot savākšanas komandu ar individuālajiem aizsardzības līdzekļiem
: Sakopt jebkādas noplūdes, cik drīz vien iespējams, izmantojot absorbējošu materiālu.
Novērst produkta nokļūšanu kanalizācijā un ūdens tilpnēs.

7 Uzglabāšana un lietošana
Uzglabāšana
Lietošana

AIR LIQUIDE WELDING FRANCE
13 rue d'Epluches - Saint Ouen l'Aumône
BP 70024
95315 Cergy-Pontoise cedex - France

: Glabāt sausās, vēsās un labi ventilētās vietās. Aizsargāt no sasalšanas
: Pirms ēšanas, dzeršanas, smēķēšanas un beidzot darbu, nomazgāt rokas un
citas produkta iedarbībai pakļautās virsmas ar maigām ziepēm un ūdeni.
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8 IEDARBĪBAS KONTROLE / PERSONĀLA AIZSARDZĪBA
Personāla aizsardzība
- Elpošanas orgānu aizsardzba
- Roku aizsardzība
- Ādas aizsardzība
- Acu aizsardzība

: Parastos lietošanas apstākļos ventilējamā vietā īpaša elpošanas orgānu aizsardzības
līdzekļu lietošana nav paredzēta.
: Nav nepieciešama
: Nav nepieciešama
: Drošības brilles

9 FIZIKĀLĀS UN ĶĪMISKĀS ĪPAŠĪBAS
Fizikālais stāvoklis
Krāsa
Smarža
Vārīšanās temperatūra [°C]
Blīvums
Tvaiku spiediens [hPa]
Uzliesmošanas temperatūra [°C]

:
:
:
:
:
:
:

Šķidrums.
Balta.
Raksturīga.
100
0.9 - 1
23
Nav piemērojams

10 Stabilitāte un reaģētspēja.
Stabilitāte
Bīstami sadalīšanās produkti
Bīstamas reakcijas

: Normālos apstākļos produkts ir stabils.
: nav
: Stipras skābes, stipri sārmi

11 Toksikoloģiskā informācija
Akūta toksicitāte
- Caur ādu
- caur acīm

: nav
: nav

12 Ekoloģiskā informācija
Ekoloģiskās ietekmes informācija

: Nepieļaut nokļūšanu vidē.

13 Iespējamie utilizācijas veidi
Pārstrāde
Atkritumu identifikācijas numurs

: Atbrīvojaties drošā veidā saskaņā ar nacionālo likumdošanu.
: 161002

14 Informācija par transportēšanu
- ADR/RID

: Nav noteikts

15 REGULATORY INFORMATION
Symbol(s)
R Phrase(s)
S Phrase(s)

AIR LIQUIDE WELDING FRANCE
13 rue d'Epluches - Saint Ouen l'Aumône
BP 70024
95315 Cergy-Pontoise cedex - France

: Nav
: Nav
: Nav
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16 Cita informācija
Bīstamība

: Izgarojumi un gāzes, kas rodas metināšanas laikā, var būt bīstami. Nepieciešama
Laba darba vietas ventilācija
Direktīva 2002/95/CE (ROHS)
: Var izmantot elektrisko un elektronisko ierīču ražošanā
Apmācības
: Pārliecinieties, ka lietotājs ir informēts par iespējamo apdraudējumu un zina, ko darīt,
ja noticis nelaimes gadījums vai ārkārtas situācijā .
Ieteicamie lietošanas veidi un ierobežojumi
: Šaubu gadījumā sazinieties ar savu piegādātāju
Informācija par produktu
: www.safety-welding.com
Sīkāka informācija
: Pārskatīšana - Skat : *
Šīs drošības datu lapas saturs un formāts atbilst Eiropas Parlamenta Regulai (EK) 1907/2006.

ATBILDĪBAS ATRUNA : Šajā lapā sniegtā informācija ir balstīta uz zināšanām, kas pieejamas, kad tā tika publicēta. Lietotājam ir
jānodrošina, ka šī informācija ir pieejama un pilnībā piemērota. Šajā lapā sniegtā informācija ir piemērojama tikai par šo produktu.
Produktu nedrīkst izmantot jebkurā pielietojumā , kas nav atļauts, šajā gadījumā mēs nebūsim atbildīgi par jebkādu kaitējumu.
Lietotājam ir jāievēro spēkā esošās drošības, veselības un vides aizsardzības tiesību aktu normas. Šī informācija attiecas uz
drošību un nav pielietojama par produkta tehniskajiem datiem. Šī drošības datu lapa atceļ un aizstāj iepriekšējās .
Dokumenta beigas

AIR LIQUIDE WELDING FRANCE
13 rue d'Epluches - Saint Ouen l'Aumône
BP 70024
95315 Cergy-Pontoise cedex - France

