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1.
1.
Identifikation af stoffet /
materialet og leverandøren
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Produktnavn:

THERMAL MASTIC

Leverandør:

Virginia KMP Corporation
4100 Platinum Way
Dalla, Texas 75237

Forhandler:

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

Bestanddele:

Jordoliedestilat/kalcium karbonat/kaolin/
1-propan 2-methyl homopolymer

CAS No.:
2.
2.
Sammensætning /
klassificering af bestanddele

3.
3.
Fareidentifikation

64741-96-4/471-34-1/1332-58-7/9003-27-4
%
Hygiejnisk max. værdi:

- / 15mg/m3 (støv) / 15mg/m3 (støv) / -

Ved
Ved
Ved
Ved

Forårsager irritation.
Væske el. damp forårsager irritation.
Kan forårsage irritation.
Indtagelse af væske vil forårsage mave/tarm problemer, irritation og muligvis
kvalme.
Ikke kendt.
NTP: Nej / IARC: Nej / OSHA reg.: Nej

indånding:
øjenkontakt:
hudkontakt :
nedsvælgning:

Kronisk påvirkning:
Karcinogenitet:
Ved indånding:
Ved øjenkontakt:
4.
4.
Førstehjælp

Ved hudkontakt:
Ved nedsvælgning:

5.
5.
Brandbekæmpelse

Frisk luft, hvile, hvis nødvendigt start med
kunstig åndedræt, ekstra ilttilførsel tilkald læge.
Skyl straks øjnene med rigelige mængder
vand i ca. 15 min.- tilkald læge, hvis
symptomer ikke aftager.
Grundig vask med vand og sæbe i min.
15 min. til evt. rester er vasket væk.
Tilkald læge, hvis symptomer ikke aftager.
Fremkald ikke opkastning - skyld munden
grundigt - tilkald straks læge.

Flammepunkt (test):
Selvantændelsestemperatur:
Egnede slukningsmidler:
Forholdsregler for brandbekæmpelse:
Sundhedsfarlige forbrændingsrester:

> 100 F
CO2, vandtåge el. spray.
Brug trykluftapparat (brandmandsdragt).
Røg, CO2, CO.

Procedure ved spild el. lækage:

Kun trænet personale skal have adgang.
Mulige antændelseskilder fjernes. Mindre
spild tages op med egnet absorberende
materiale og placeres i tætte beholdere
med lufttæt låg beregnet for destruktion el.
genbrug.
Stort spild: Personale uden beskyttelse
evakueres. Trænet personale skal bruge
beskyttelsesdragter og åndedrætsapparater. Stop lækage, hvis forsvarligt.
Stop spredning - inddæm spildområdet.
Sug op ind i sikrede beholdere.

Miljøbeskyttelse:

Opsamles omgående for at forhindre jord el. vandforurening. Underret de ansvarlige
myndigheder.

Håndtering:

Undgår kontakt med produktet. Vask
hænder før man spiser, drikker el. ryger.
Forurenet tøj fjernes, vaskes før genbrug.
Hvis nødvendigt ydes førstehjælp ( se
afsnit 4.)

Lagring:

Køligt og tørt i original emballage.

6.
6.
Forholdsregler ved uforsætlig
spild / udledning

7.
7.
Håndtering og oplagring
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Forebyggende foranstaltninger:

Effektiv udluftning / udsugning anbefales.

Personbeskyttelse:

Ved normal brug er personbeskyttelse
ikke nødvendig. Brug støvler og forklæder.
Fri adgang til bruser, skyld øjnene efter
behov som forebyggelse mod stænk og
spild. Åndedrætsbeskyttelse nødvendig
ved kontakt med nedbrydningsstoffer.

Kogepunkt:
Damptryk (mmHg):
Damptæthed: (luft=1)
Opløselighed i vand:
VOC:
Vægtfylde ( H2O=1):
Fordampningsgrad (buthylacetat=1):
Udseende/lugt:

Ingen
200-400
0%
>1
grå pasta - lugter som opløsningsmiddel

Stabilitet:
Forhold der skal undgås:
Materialer der skal undgås:
Farlige nedbrydningsprodukter:
Sundhedsskadelig polymerisation:

Stabil.
Oxyderingsmidler.
Røg, CO, CO2.
Ingen.

Aktivt stof:
CAS No.:
LD50 (rotte indtaget):
TDLo (oral rotte):
Øjenirritation (kanin):
Skindirritation (kanin):

Kaolin / Kalcium karbonat
- / 6450 mg/kg
590g/kg / - / 750 g/24
- / 500 mg/24

Miljøeffekter:

Ikke bestemt

8.
8.
Begrænsning af faremoment /
personbeskyttelse

9.
9.
Fysiske og kemiske egenskaber

10.
Stabilitet og reaktivitet

11.
Toksikologiske oplysninger

12.
Miljøoplysninger

13.
Bortskaffelse

Gældende love og bestemmelser bør
overholdes.

14.
Transportoplysninger

DOT identifikationsnr:

15.
Myndighedskrav

Anført på TSCA liste.

Anvendelse:
16.
Anden information

Ikke relevant

Varmeledende pasta

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. 43 44 42 99.

