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 SNOWHITE GREENליון בטיחות לשימוש במוצרי יג

 SWמוצרי  סדרת

 

 

 :זהות היצרן .1

 מ"האמה בע

 32011מגדל העמק  32ד "ת 7רחוב הצורן 

 10-4505144: פקס  10-4505453: טל

 

 :זיהוי מרכיבי החומר .2

 (CAS-No.: 100-21-0)סיבי פוליאסטר  011% -מורכב מחומר ה

 

 :סיכוני החומר .3

תסמינים צפויים / לא ידועים סיכונים בריאותיים ולא ידועות השלכות בריאותיות 

 .משימוש מיועד או שימוש לא נאות בחומר המסוכן

 

 :הוראות עזרה ראשונה .4

ח לקבלת "במקרה של כוויות שנגרמו מהתכת החומר יש להפנות לביה: מגע בעור

 .לא קיימות הנחיות מיוחדות. סיוע

 

 :נוהל כיבוי אש .5

 .קצף ואמצעים לכיבוי יבש, מים: צעי הכיבוי המתאימים הנםאמ

 : מידע נוסף

 300ºC -תיתכן פליטה של פחמן חד חמצני בחשיפת החומר ל. א

 . יצירה נוספת של  התפלגות וחמצון מוצרים תלויה בתנאי האש. ב

 .הרחקת שרידי האש ומי  הכיבוי המזוהמים בהתאם לנהלים המקומיים. ג

 

 :אמצעי זהירות .6

לאוורר את החלל בצורה , במקרה של שרפה יש לדאוג לסילוק מקור ההצתה

 .נאותה ולהגן על דרכי הנשימה

 

 :טיפול ואחסנה .7

 .מומלץ לאחסן בצל. אין הנחיות מיוחדות לטיפול בחומר או לאחסונו

 

 :אמצעים לצמצום חשיפה ומיגון אישי .8

 חשיפה לחומר/ אין צורך בשימוש במיגון אישי בזמן שימוש 



 

 

 

 

 

 :תכונות פיסיקליות וכימיות .9

 החומר מוצק בצבע לבן

 קיים ריח קל

 :כדלקמן פיסיקלישינוי במצב 

 250ºCהחומר מתחיל התכה בחשיפה לטמפרטורה של 

 החומר דליק נעלם

 400ºC לקחות של החומר הנה בטמפרטורה שלנקודת ההת

 חמצון, חלוקה במים, מסיסות, לחץ אדים, לא קיימות תכונות פיצוץ

 מטר מעוקב/ ג "ק 30 -ג "ק 4: צפיפות החומר

 

 :יציבות וריאקטיביות .11

 300ºC -החומר יתחיל התכה ובחשיפה ל 250ºC -בחשיפה לטמפרטורה גבוהה מ

 .יתחיל התפרקות

 בעקבות הליך ההתפרקות עלול להיפלט פחמן חד חמצני

 

 :רעילות .11

 . לא ידוע על תופעות רעילות מהחומר

 עיניים/ לעור  החומר אינו מגרה בחשיפה

 

 :מידע סביבתי .12

 לא ידוע על נזק לסביבה

 מלא למחזורהחומר ניתן 

 

 :דרכי סילוק .13

 לא קיימים נהלים מיוחדים לפינוי החומר

 

 :שינוע .14

 לא קיימים נהלי הובלה מיוחדים

 

 : חקיקה ותקינה .15

 תקינה בנושא/ לא ידוע על חקיקה 

 

 :מידע אחר .16

 לא קיימות המלצות מיוחדות לשימוש בחומר 

 משולב/ אקוסטי / ומר בידוד תרמי מומלץ לשימוש כח

יכך אינו ולפ, המידע המפורט כאן מבוסס על המצב הנוכחי לפי מיטב ידיעתנו

 . מבטיח תכונות מסוימות

 .יימים מוטלת על המשתמש במוצרנושמירה על חוקים ונהלים ק

   10-4505453מידע נוסף ניתן לקבל ביצירת קשר עם משרדינו בטלפון 


