HORGEPÁL Katalizátor
Oldat
MŰSZAKI ADATOK
Felépítés: Aromás szénhidrogéneket, ketont és szárító adalékot tartalmazó hígító.
BTO 2430227900
Választék:
HORGEPÁL KATALIZÁTOR hígító
Alkalmazási terület: A HORGEPÁL CINKPOROS ALAPOZÓ 900 felhordásra alkalmas konzisztenciára való beállítására,
és a száradási folyamat katalizálására szolgál.
Minőségi jellemzők:

Külső
Sűrűség (MSZ ISO 2811:1990) 20 oC-on
Lepárlás (MSZ ISO 4626:1995) 110-150 oC között
Hamutartalom 800 oC-on

üledékmentes, gyengén lilás színárnyalatú folyadék
865-870 g/cm3
min. 95 tf%
0,05-0,07 %

Tárolási garanciális idő: Az MSZ 13910:1973 előírásai szerint, sértetlen göngyölegben tárolva 3 hónapig.
Csomagolás: 5 literes műanyag kannában, és 20 literes ónozott acéllemez kannában.
Alkalmazás: A felhordásra alkalmas konzisztencia beállításához szükséges mennyiségben kell alkalmazni.
Tűzvédelmi előírás: II. tűz és robbanásveszélyes
Veszélyes anyagtartalom: 89 % xilol (EINECS: 215-535-7)
10 % metil-izobutil-keton (EINECS: 203-550-1)

Figyelmeztető mondatok:

H 226 Tűzveszélyes folyadék és gőz.
H 304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet
H 319 Súlyos szemirritációt okoz.
H 332 Belélegezve ártalmas.
H 312 Bőrrel érintkezve ártalmas.
H 315 Bőrirritáló hatású.
H 335 Légúti irritációt okozhat.
H 373 Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén ( dermális, belégzés, orális ) károsíthatja a szerveket
( tüdő, bőr )
A z óvintézkedésre utaló mondatok:

P 102 Gyerekektől elzárva tartandó.
P 210 Hőtől/ szikrától/nyílt lángtól/…/ forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás.
P 243 Az elektrosztatikus kisülés megakadályozására óvintézkedéseket kell tenni.
P 260 A gőzök belégzése tilos.
P 331 TILOS hánytatni.
P 271 Kizárólag szabadban vagy jól szellőztetett helyiségben használható.
P 280 Védőkesztyű/ védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P 305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a
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kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R mondatok:
R 10 Kevésbé tűzveszélyes.
R 20/21 Belélegezve és bőrrel érintkezve ártalmas.
R 36/37/38 Szem- és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat.
R 66 Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.
A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló S mondatok:
S 1 Elzárva tartandó
S 2 Gyermekek kezébe nem kerülhet!
S 9 Az edényzet jól szellőztethető helyen tartandó.
S 16 Gyújtóforrástól távol tartandó – Tilos a dohányzás!
S 25 Kerülni kell a szembe jutást.
S 29 Csatornába engedni nem szabad.
S 45 Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvost kell hívni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni
S 46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak
meg kell mutatni
A termékeinkről szóló műszaki információkat legjobb ismereteink szerint állítottuk össze. Nem lehetnek azonban ismertek
minden felhasználónk egyedi igényei és elvárásai, ezért kérjük, hogy a közölt adatokat tájékoztató jelleggel vegyék
figyelembe, azokért felelősséget nem vállalunk.
2014.
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