KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV MATERIÁLU
Produkt:

NÁTER NA DECOUPAGE

FYZICKÉ ÚDAJE:
VZHĽAD
ROZPUSTNOSŤ
CHEMICKÁ REAKTIVITA
BOD VARU

TEKUTINA MLIEČNEJ BIELEJ FARBY
ROZPUSTNÝ VO VODE
INERTNÝ UHĽOVODÍKOVÝ POLYMÉR
100 STUPŇOV CELZIA

RIZIKÁ POŽIARU A VÝBUCHU:
HORĽAVOSŤ: Vzhľadom na vodnú bázu s obsahom menej než 5 % vysoko-horľavých povrchovo aktívnych látok
na báze alkoholu tento produkt možno považovať za nehorľavý. Vyschnutý náter však horí, pričom pri horení
produkuje oxid uhoľnatý, oxid uhličitý, niekedy oxidy dusíka a horenie sprevádza hustý čierny dym.
HASIACE MÉDIUM: Voda, oxid uhličitý alebo suché chemikálie. Aby sa predišlo inhalácii dymu a výparov, hasiči
by mali byť vybavení samostatným dýchacím prístrojom.
ÚDAJE O ZDRAVOTNÝCH RIZIKÁCH
Produkt sa nepovažuje za škodlivý a pri bežnom poliatí pokožky, oblečenia atď. postačí zasiahnuté miesto omyť
vodou.
DOPAD DLHODOBEJ EXPOZÍCIE:
Kontakt s pokožkou:
môže spôsobiť podráždenie a/alebo vyrážku.
Kontakt s očami:
môže spôsobiť podráždenie a/alebo začervenanie.
POSTUP PRI POSKYTNUTÍ PRVEJ POMOCI
Pri požití:
Kontakt s pokožkou:
Kontakt s očami:

Vypiť veľké množstvo vody a vyvolať zvracanie. Okamžite vyhľadať lekárske ošetrenie.
Zasiahnutú oblasť umyť vodou a mydlom.
Vypláchnuť veľkým množstvom čistej vody. Okamžite vyhľadať lekárske ošetrenie.

ROZLIATIE ALEBO ÚNIK
Prv, ako látka vyschne, omyte vodou. Rozliate množstvo nechajte absorbovať do piesku a/alebo handry. Náter na
decoupage môžu napadnúť baktérie, pričom nie sú mimoriadne toxické pre ryby ani rastliny. Akýkoľvek odpadový
materiál by sa však nemal vypúšťať bez ďalšieho spracovania napríklad koaguláciou s použitím kamenca chloridu
vápenatého.
METÓDY SPRACOVANIA ODPADU: Usadené pevné častice sa bežne likvidujú prostredníctvom zmluvných
partnerov.
OCHRANNÉ PROSTRIEDKY
Zvyčajne postačuje bežný ochranný odev, t. j. rukavice a overaly. Odporúča sa použiť bezpečnostné okuliare. Pri
práci s náterom na decoupage zabezpečte primerané vetranie.
MANIPULÁCIA A USKLADNENIE
S cieľom zabezpečiť bezpečné uskladnenie treba nádoby s náterom na decoupage riadne uzatvoriť, aby sa
predišlo vyparovaniu vody a vytvoreniu kože na povrchu. Produkty treba uchovávať uzatvorené a pri teplote
neklesajúcej pod bod mrazu. Pri dodržaní týchto podmienok sa odporúča uskladnenie po dobu maximálne
jedného roka.
PRODUKTY APPLICRAFT GEINUINE CRAFT
Informácie uvedené v tomto dokumente sa považujú za spoľahlivé, neposkytujú sa však žiadne vyhlásenia, záruky ani ručenia v
súvislosti s ich presnosťou alebo vhodnosťou na príslušné použitie alebo v súvislosti s výsledným produktom získaným takýmto
použitím. Používateľ zodpovedá za plnohodnotné testovanie a výsledok v podobe konečného produktu. Spoločnosť
APPLICRAFT nenesie zodpovednosť a zákazník/používateľ preberá všetky riziká a zodpovednosť v súvislosti s akýmkoľvek
použitím alebo manipuláciou mimo našej priamej kontroly. Predávajúci neposkytuje žiadne ručenia, výslovné ani skryté, okrem
iného vrátane obsiahnutých ručení týkajúcich sa obchodovateľnosti a vhodnosti na akýkoľvek konkrétny účel.

