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Sikkerhetsdatablad
_____________________________________________________________________________
Del 1: PRODUKT OG SELSKAP

Flint Trading, Inc. Telefonnummer: +1 336 475 6600
115 Todd Court Døgnåpen nødtelefon: 1-800-424-9300 CHEMTREC 
Thomasville, NC 27360
 
Produktnavn: AirMark®
 
Utgivelsesdato: Revidert dato: 01.04.2010
 
Bruk: Bruksområde: Veimerking
 Spesifikk bruk: Veimerking

Del 2: FAREIDENTIFIKASJON  
 
Generelt: Form: Fast plastark Lukt: Ingen merkbar lukt

Umiddelbare helsefarer,             Dette produktets miljømessige egenskaper utgjør en lav miljørisiko.      
fysiske farer og miljøfarer: Når dette produktet brukes under rimelige forhold og i henhold til bruksveiledningene 
 fra Flint Trading, Inc., skal det ikke utgjøre noen helsefare. Bruk eller behandling av 
 produktet på en måte som ikke er i samsvar med bruksveiledningen for produktet, 
 kan imidlertid påvirke produktets ytelse og utgjøre en potensiell helse- 
 og sikkerhetsfare.
 
Potensielle helsevirkninger: Se del 11 for mer informasjon
 
Primær innførsel: Ikke relevant
 
Hudkontakt: Ikke relevant for kaldt produkt. Smeltet eller oppvarmet termoplastisk materiale kan 
 føre til alvorlige brannskader på ubeskyttet hud. Senk området i vann umiddelbart, 
 eller skyll det med rikelige mengder kaldt vann. Ikke forsøk å fjerne produktet fra 
 huden. Få legehjelp med det samme.

Øyne: Ikke relevant for kaldt produkt. Ved kontakt med smeltet materiale eller ved 
 eksponering for store mengder støv dannet ved kutting, sliping, skjæring eller 
 maskinering, skal det straks skylles med rikelige mengder vann i minst 15 minutter.
 
Innånding: Ikke relevant for kaldt produkt. Ved eksponering for store mengder støv eller damp 
 må du oppsøke friskere luft og få legehjelp hvis det oppstår symptomer.
 
Svelging: Ikke fremkall brekninger. Gi melk eller vann. Oppsøk lege.
 
Kronisk: Ingen kjente.

Del 3: SAMMENSETNING

Komponent CAS #  TLV STEL PEL  INNHOLD
Pigmenter
Alkydharpiks
Polymerer
Fyllstoff
Glassperler

  Ukjent
68333-62-0
Ukjent
Ukjent
99439-28-8

1 – 12%  
  5 – 20% 
  5 – 20% 

20 – 55%     
   ≥ 30% 



Del 4: FØRSTEHJELPSTILTAK  
 
Innånding: Ved eksponering for damp eller store mengder støv dannet ved kutting, sliping, 
 skjæring eller maskinering, må du oppsøke friskere luft og få legehjelp hvis det 
 oppstår symptomer.
 
Øyne:  Ved kontakt med smeltet materiale eller ved eksponering for store mengder støv 
 dannet ved kutting, sliping, skjæring eller maskinering, skal det straks skylles med 
 rikelige mengder vann i minst 15 minutter.

Hud:  Ved kontakt med smeltet materiale skal området senkes i vann umiddelbart eller 
 skylles med rikelige mengder kaldt vann. Ikke forsøk å fjerne produktet fra huden. 
 Få legehjelp med det samme.
 
Svelging: Ikke fremkall brekninger. Gi melk eller vann. Oppsøk lege.

 
Del 5: BRANNSLUKKINGSTILTAK  

Flammepunkt: 260 °C
Selvantennelsestemperatur: Ikke bestemt
Eksplosjonsgrenser:  NEG: Ikke bestemt ØEG: Ikke bestemt 
Slukkemiddel: Vann, vannspray, pulver, skum eller CO2
Særlig brannfare 
          og uvanlige farer: Brannmenn må bruke selvforsynt pusteapparat i positivt-trykk-modus med full 
 ansiktsmaske når det er mulighet for eksponering for røyk, damp eller farlige 
 nedbrytningsprodukter. Påføring av vann med høy hastighet vil spre det brennende 
 materialet. Kan avgi giftige gasser ved brenning.
 

Del 6: TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP
Tiltak ved utilsiktede Samle inn eller skrap opp. La smeltede materialer stivne. 
utslipp:
 
Del 7: HÅNDTERING OG LAGRING
 
Håndtering: Unngå hudkontakt med smeltet eller oppvarmet termoplastisk materiale til enhver tid. 
 Ha god personlig hygiene.

 Unngå innånding av støv dannet ved kutting, sliping, skjæring eller maskinering. 
 Dette produktet vurderes som en artikkel som ikke frigjør eller på annen måte fører 
 til eksponering for farlig kjemikalier under normale bruksforhold.

Oppbevaring: Oppbevares på et tørt og kjølig sted.

 
Del 8: EKSPONERINGSKONTROLL / PERSONLIG BESKYTTELSE 

Personlig beskyttelse: Skinnhansker eller tilsvarende beskyttelseshansker anbefales. 
 Verneklær som dekker huden og industriarbeidssko. Ha god personlig hygiene.

 Under normale bruksforhold forventes ikke luftbåren eksponering å være betydelig 
 nok til at åndedrettsvern er nødvendig. Unngå innånding av støv dannet ved kutting, 
 sliping, skjæring eller maskinering.

 Brukes med egnet lokal avtrekksventilasjon. Sørg for tilstrekkelig lokalt avtrekk for 
 kutting, sliping, pussing eller maskinering. Bruk vanlig fortynningsventilasjon og/eller 
 lokal avtrekksventilasjon for å kontrollere at luftbåren eksponering holdes under 
 fastsatte eksponeringsgrenser og/eller kontrollere støv, damp eller luftbårne partikler. 
 Hvis ventilasjonen ikke er tilstrekkelig, må du bruke egnet åndedrettsvern.
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Del 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

Kokepunkt:
Smeltepunkt:
Damptrykk ved 20 °C:
Damptetthet:
Utseende:

Ikke relevant
109–124 °C
Ikke relevant
Ikke relevant
Fast plastark

Løselighet i vann:
Egenvekt:
Fordampingshastighet:
Lukt:

 Ikke løselig
1,9–2,0
Ikke relevant
Ingen merkbar

 
 

Del 10: STABILITET OG REAKTIVITET  

Stabilitet: Materialet er stabilt.

Farlige Dette produktet er ikke et farlig kjemikalie i henhold til definisjonen fra 
nedbrytnings- OSHA Hazard Communication Standard, CFR TITLE 29 1910-1200. 
produkter: Varm behandlings- og nedbrytningsdamp fra produktet kan imidlertid være farlig.

Farlig
polymerisering: Ingen.

Del 11: TOKSIKOLOGISK INFORMASJON

Dette produktet er ikke et farlig kjemikalie i henhold til definisjonen fra OSHA Hazard Communication Standard, 
CFR TITLE 29 1910-1200.

Del 12: ØKOLOGISK INFORMASJON
Dette stoffet lekker ikke metaller eller andre farlige stoffer med giftige lekkasjeegenskaper i henhold til den 
amerikanske RCRA (Resource Conservation and Recovery Act) med konsentrasjoner som gjør produktet 
til farlig avfall.

Del 13: AVFALLSHÅNDTERING
Avfallshåndtering: Behandle avfall i samsvar med lokale og nasjonale forskrifter.

 Deponeres hvis størknet eller forbrennes ved godkjent avfallsanlegg. 

Del 14: TRANSPORTINFORMASJON
 
DOT-fraktnavn: Veimerking Se fraktbrev og emballasjeetiketter.
 

Del 15: REGULATORISK INFORMASJON
 
Kontakt Flint Trading, Inc. for mer informasjon.
 
Del 16: ANNEN INFORMASJON
 
NFPA-fareklassifisering
 
Helse: 0          Brennbarhet: 1          Reaktivitet: 0          Spesielle farer: Ingen 
 
Kontakt Flint Trading, Inc. for mer informasjon.  
 

 

Informasjonen i dette dokumentet er gitt i god tro. Ingen garanti, verken uttrykt eller underforstått, gis med hensyn til nøyaktigheten 
av disse opplysningene eller resultater som følge av bruken av disse. Alle materialer kan ha ukjente helsefarer og må brukes med 
forsiktighet. Selv om bestemte farer er beskrevet her, kan vi ikke garantere at dette er de eneste farene som finnes.
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