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Produktnavn:

EMKARATE RL 68H

Leverandør

Virginia KMP Corporation
4100 Platinum Way
Dallas, Texas 75237

Forhandler:

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

Definition:

Polyol ester med antioxidanter

Farlige komponenter:

Indeholder ingen farlige komponenter .
(29CFR 1810.1200).

Klassifikation:

Gentagen eller langvarig kontakt med
huden eller øjne kan forårsage lettere
irritation.
Undgå nedsvælgning - mild toxicitet.
Ingen toxicitet ved indånding, dog kan
virke irriterende i de øvre luftveje ved høj
koncentration.

Ved indånding:

Tilskadekommen person bringes i frisk
luft. I tilfælde af hoste el. andre symptomer
- tilkald læge.

Ved øjenkontakt:

Skyl straks med rigelige mængder
rindende vand mindst i 15min. Ved fortsat irritation skal lægen tilkaldes.

Ved hudkontakt:

Vask grundigt med vand og sæbe.
Kontamineret tøj vask før genbrug. Ved
symptomer - tilkald læge.

Ved nedsvælgning:

Opkastning må ikke fremkaldes. Munden
skylles grundigt med vand og den
tilskadekomne gives 2-3 dl vand at drikke
Tilkald læge el. ambulance, i tilfælde af
symptomer.

Egnede slukningsmidler:

Stå i medvind siden. Undgå indånding af
røg, damp, el. tåge.
Sluk brand med vandtåge, skum, CO2, tør
kemikalie el. halogeniserede midler.

Udrustning under brand:

Åndedrætsbeskyttelse, beskyttelsesdragt
er nødvendig ved slukningsarbejdet.

Farlige forbrændingsprodukter:

Røg, damp, CO og CO2.
Udslip til afløb eller vandløb skal
forhindres.
Spilt emne skal opsamles med egnet
absorberende materiale såsom jord, sand
o.l.
Det hele samles op i en egnet beholder
for destruktion.
Kontakt ansvarlige myndigheder i tilfælde
af spil eller udslip til vandløb.
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Håndtering:

Produktet er meget hydroskopisk.
Opbevares i tætlukkede beholdere.

Opbevaring:

Ved almindelig forsvarlig opbevaring,
ingen specielle krav.

Forebyggende foranstaltninger:

Sørg for effektiv ventilation.

Personbeskyttelse:

Brug kemikaliebestandige handsker., og
forklæde, briller med lukkede sider, eller
visir.
Åndedrætsværn med beskyttelse
>0,05mg/m3.

Tilstand:
Specifik vægt: (H2O=1)
Tæthed ved 20°C
Damptryk ved 20°C:
Opløselighed i vand:
Kogepunkt:
Flrysepunkt:

Væske, mild lugt
0,977
Ingen data
< 10 mmHg
Ikke opløselig
Ingen data
Ingen data

Stabilitet:
Farlig reaktion:
Farlige dekompositionselementer:
Farlig polymerisation:

Stabil.
Kontakt med stærkt oxiderende midler.
Fra forbrænding røg, CO, CO2.
Ingen.

Præparat lig polyol ester
med antioxydant:

12.
Miljørelateret information

15.
Myndighedskrav

>2000 mg/kg (oral - rotte)

Gældende love og bestemmelser bør
overholdes. Opbevares i lukkede mærkede
beholdere.
Må ikke forurene jord el. vand.

Transport:

Ikke klassifficeret som farlig gods.

Klassifficering og mærkning :

Ikke klassifficeret som sundheds- eller
miljøfarlig.

Anvendelse:
16.
Anden information

LD:50

Ingen data

13.
Bortskaffelse

14.
Transportoplysninger
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Syntetisk smørremiddel.

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

