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Produktnavn:

Emkarate RL 32 H

Leverandør

ICI Performance Chemicals
Wilton Centre, Middlesbrough
Cleveland, TS90 8JE

Forhandler:

Ahlsell Køl
Abildager 24, postboks 61
2605 Brøndby
Tlf. 43 44 42 99

Definition:

Polyol ester (indeholder antioxidant)

Farlige komponenter:

Indeholder ingen farlige komponenter
(93/112EEC).

Klassifikation:

Vurdering af dette produkts sundhedsfarlighed er baseret på oplysninger
tilgængelige om lignende produkter.
Hyppig eller langvarig kontakt med
produktet kan forårsage mild irritation.

Ved indånding:

Tilskadekommen person flyttes udenfor i
frisk luft. Opstår der symptomer - tilkald
læge.

Ved øjenkontakt:

Skyl straks med rigelige mængder
rindende vand i mindst 10 min. Tilkald
læge.

Ved hudkontakt:

Vask grundigt med vand og mild sæbe.
Fjern forurenet tøj. Opstår der symptomer
- tilkald læge.

Ved nedsvælgning:

Opkastning må ikke fremkaldes.
Skyld munden med vand og lad den
tilskadekomne drikke 2-3 dl vand. Tilkald
læge.

Egnede slukningsmidler:

Egnet for omgivende materialer. Vand,
men undgå kraftig produktion af damp.

Personbeskyttelse:

Egnet åndedrætsapparat.
Lav brandrisiko. Usandsynlig
antændelsesfare, kun i tilfælde af ekstrem
varmeudvikling. Termisk nedbrydning
danner irriterende dampe.

6.
6.
Forholdsregler ved uforsætlig
spild / udledning

Udslip til afløb, kloak, eller vandløb skal
forhindres.
Spilt emne skal opsamles med egnet
absorberende materiale.
Samles i egnet beholder med henblik på
bortskaffelse eller genanvendelse.
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Håndtering:

De alment gældende regler for håndtering
af kemiske produkter skal overholdes.
Undgå langvarig kontakt med produktet
eller indånding ved høje koncentrationer
(tågedannelse.)
Termisk nedbrydning danner irriterende
dampe - undgå at indånde disse ved høje
koncentrationer.

Opbevaring:

Opbevares adskilt fra stærkt oxiderende
stoffer i stålbeholdere med lufttæt låg.
Undgå indtrængning af fugt.

Opbevaringstemperatur:

Omgivelsestemperatur.

Holdbarhed:

2 år

Personbeskyttelse:

Under iagttagelse af almindelige
bestemmelser for håndtering af kemikalier
- ingen.
Brug handsker.
Brug beskyttelsesbriller.

7.
7.
Håndtering og oplagring

8.
8.
Begrænsning af faremoment /
personbeskyttelse

9.
9.
Fysiske og kemiske egenskaber

10.
Stabilitet og reaktivitet

Beskyttelse af hænder:
Beskyttelse af øjne:

Opløselighed i vand:
Antændelsestemperatur:
Flammepunkt:
Eksplosionspunkter:
Stivnepunkt:

Klar lys gul væske, mild lugt
0,977 g/ml
ingen data
ingen data
33,7 cSt ved 40 gr.C
5,9 cSt ved 100 gr.C
<1%
ingen data
270°C (åben skål)
kan ikke anvendes
÷46 gr.C

Farlige nedbrydningsprodukter:

Se afsnit 5.

Forhold der skal undgås:

Kontakt med stærkt oxiderende emner.

Tilstand:
Tæthed ved 15°C:
Kogepunkt:
Damptryk ved 20°C:
Viskositet:
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Giftighed ved indånding:
Giftighed ved skindkontakt:

11.
Toksikologiske oplysninger

Giftighed ved indtagelse:
Giftighed ved øjenkontakt:
Generelt:

Giftighed:
12.
Miljøinformation
WGK:
13.
Bortskaffelse

14.
Transportoplysninger

15.
Myndighedskrav

n

Gældende love og bestemmelser bør
overholdes.

Transport:

Ikke klassificeret som farlig gods.
Ikke klassificeret som havforurendende.

Klassifficering og mærkning :

Ikke klassificeret som farlig ved levering
eller brug.

Anvendelse:
16.
Anden information

Høje koncentrationer af tåge forårsager
let irritation i de øvre luftveje. Termisk
nedbrydning udvikler irriterende dampe.
Hyppig eller langvarig kontakt forårsager
mild irritation.
Meget lidt giftig.
Meget lille sandsynlighed for irritation.
Test med kort tidsgrænse, samt
produktets opbygning tyder på, at der er
meget lille sandsynlighed for at produktet
er kræftfremkaldende.
Vurdering af miljørisiko er baseret på
tilgængelig oplysning for tilsvarende
produkter.
Lav toksicitet for fisk.
Lav toksicitet for bakterier.
0 (egen klassificering)

Kølekompressor olie.

Oplysninger er givet i god tro. Omstændighederne ved brug samt produktets egnethed er udenfor vor kontrol, hvorfor risici ved anvendelse af
produktet er alene brugerens ansvar.
Kontakt evt.: Ahlsell Køl, Abildager 24, 2605 Brøndby, tlf. 43444299

