
Ingrediens CAS-nr. %  vikt

3.  FARLIGA  EGENSKAPER

KOREA

2.SAMMANSÄTTNING /  INFORMATION  OM  BESTÅNDSDELAR

1.  KEMISK  PRODUKT  OCH  FÖRETAGETS  IDENTIFIKATION

PRODUKTNAMN:  FÖRLÄNGNINGSLIM  –  BF  Zero  Fixer

ndTillverkare:  Woorim  Lions  Valley  2

Ögon :  Kontakt  med  ånga  eller  vätska  kan  irritera  ögat

Inandning :  Ånga  kan  orsaka  huvudvärk,  Illamående  och  irritation  i  näsan,

45  beong-gil,  Jungwon-gu,  Seongnam-Si,  Gyoenggi-do,  13209,  Sydkorea

Hud :  Något  irriterande  för  huden.

hals  och  lungor.

B/D,  B-Dong  1609,  Sagimakgol-ro,

80~89  %

0,1  %~0,4  %

21982-43-4

5  %  >

Pigment

7085-85-0

1309-37-1

Polyalkylmetakrylat 5  %  <

Sudd 9006-04-6

Etyl  2  Cyanoakrylat

9011-14-7

Denna  produkt  är  en  färgad,  lösningsmedelsburen  cyanometakrylat.

Alkox  2  Cyanoakrylat 15  %  >

SÄKERHETSDATABLAD

Konto
删划线



utan  fullständig  skyddsutrustning,  inklusive  fristående  andningsapparat  för  att  skydda  mot  de  skadliga  

effekterna  av  förbränningsprodukter  och  syrebrist

vätska  med  användning  av  ett  vakuumsystem.  Om  det  inte  går  att  ta  bort  vätska,  börja  absorbera  med  

sand,  sågspån  eller  kommersiellt  absorberande  medel  och  ösa  upp  och  placera  i  behållare  för  korrekt  

avfallshantering.  Håll  spill  och  avrinning  borta  från  kommunala  avlopp  och  öppna  vattendrag.  

Dekontaminera  alla  kläder  och  besvärjningsområdet  med  ett  rengöringsmedel  och  stora  mängder  vatten.

4.  FÖRSTA  HJÄLPEN

5.  FÖRSTA  HJÄLPEN

7.  HANTERING  OCH  LAGRING

6.  ÅTGÄRD  OAVSIKTLIGT  UTSLÄPP

svår.  Ge  konstgjord  andning  om  du  inte  andas,  Sök  läkarvård

minuter.  Om  rodnad,  klåda  eller  en  brännande  känsla  utvecklas,  kontakta  en  läkare.

Brandbekämpningsinstruktioner :  Gå  inte  in  i  något  slutet  eller  slutet  brandutrymme

Inandning :  Flytta  offret  till  frisk  luft  och  ge  syre  vid  andning

Förtäring :  Kan  orsaka  smärta,  illamående  och  kräkningar.

Meddelande  till  läkare:  Inget  för  detta  material.

Ögonkontakt:  Skölj  omedelbart  ögonen  med  rinnande  vatten  i  minst  15

Släckmedel :  Använd  pulver,  koldioxid,  skum  eller  spray  som  är  lämpligt  för  omgivande  brand.

Små  spill :  Dimma  och  absorbera  med  inert  material  som  sand  och  ta  bort  allt

Förtäring :  Sök  omedelbart  läkare.

omedelbart.

Stora  spill :  Använd  samma  procedur  som  små  spill.

Försiktighetsåtgärder  vid  hantering :  Undvik  hud-  eller  ögonkontakt.  Undvik  långvarig  eller  upprepad  
andning  av  ångor  och  dimma.  Om  det  spills  på  kläder,  tvätta  före  återanvändning.  Ta  inte  internt.  Använd  
endast  i  ett  väl  ventilerat  utrymme  förvara  utom  räckhåll  för  barn.

Hudkontakt :  Ta  av  förorenade  kläder/skor  och  torka  bort  överskott  från  huden.  Tvätta  utsatt  område  med  

tvål  och  vatten.  Om  rodnad,  klåda  eller  en  brännande  känsla  uppstår,  kontakta  läkare.



8.  BEGRÄNSNING  AV  EXPONERINGEN /  PERSONLIGT  SKYDD

11.  TOXIKOLOGISK  INFORMATION

10.  STABILITET  OCH  REAKTIVITET

12.  EKOLOGISK  INFORMATION

9.  FYSIKALISKA  OCH  KEMISKA  EGENSKAPER

koldioxid.

Toxicitet :  Inga  tillgängliga  data

Fysiskt  tillstånd:  Flytande

Oidentifierade  organiska  föreningar  i  rök  och  rök  kan  bildas  under

Persistens  och  nedbrytbarhet :  Inga  tillgängliga  data

Hudirritation :  Inandning  (Ja),  Hud  (Ja),  Förtäring  (Ja)

hanterat  material  rekommenderas  för  att  förhindra  hudkontakt  och  eventuell  irritation.  Använda  sig  av

Farliga  nedbrytningsprodukter:

Ögonirritation :  Se  avsnitt  3

Kemiska  skyddsglasögon  om  stänk  kan  förekomma.

Termisk  sönderdelning  kan  ge  akrylmonomer,  kolmonoxid  och

Lagringskrav :  Förvaras  från  frysning.  Produkten  kommer  att  koagulera.  Förvara  behållaren  väl  tillsluten  när  
den  inte  används.  Får  inte  komma  i  ögonen,  huden  eller  kläderna.  Monomerångor  kan  utvecklas  när  materialet  
värms  upp.  Behållare,  även  de  som  har  tömts,  kommer  att  hålla  kvar  produktrester  och  är  föremål  för  korrekt  
avfallshantering  enligt  ovan.

Kokpunkt :  N/A

Oral  toxicitet :  Hudkontakt  kan  orsaka  brännskador.  Bind  snabbt  och  starkt  på  huden

Flampunkt :  N/A

och  ögonirriterande.

Skyddskläder/skyddsutrustning :  Användning  av  handskar  som  är  ogenomträngliga  för  det  specifika

PH :  N/A

förbränning.

Vattenlöslighet :  N/A



CA-andel  65:  Inga  kemikalier  i  Kaliforniens  proposition  65  är  kända  för  att  vara  närvarande.

15.  REGLATORISK  INFORMATION

13.  AVFALLSHANTERING

16.  ANNAN  INFORMATION

14.  TRANSPORTINFORMATION

IATA:  Ej  reglerad

Avfallshantering :  Kassera  oanvänd  produkt  eller  kontaminerad  produkt  och  material

Andra  skadliga  effekter :  Inga  tillgängliga  data

UN-nummer :  Onoterat

Annan  information :  Släpp  inte  ut  produkten  oövervakad  i  miljön

Flygtransport:  Onoterat

Bioackumuleringsförmåga :  Inga  tillgängliga  data

Så  vitt  vi  vet  är  informationen  häri  korrekt.

tillsynsmyndigheter  för  att  fastställa  korrekta  förfaranden  för  bortskaffande.

Rörligheten  är  jord :  Inga  data  tillgängliga

Varken  vårt  företag  eller  några  dotterbolag  tar  dock  något  som  helst  ansvar  för  riktigheten  eller  
fullständigheten  av  informationen  häri.  Allt  material  kan  vara  okänt.

KLASS:  Onoterat

Resultat  av  PBT-  och  vPvB-bedömning :  Inga  tillgängliga  data

används  för  att  sanera  spill  eller  läckor  på  ett  sätt

godkänd  för  detta  material.  Rådfråga  lämpliga  federala,  statliga  och  lokala


