
Bezpečnostní data podle naŤizeníEL] 1907l2006/EU Reach

] Název výrobku: IIERMETICKA PASTA

1. IDEI{TIFIKACE VÝROBKU A SPOLECNOSTI

Výrobek: art.00301 HERMETICKÁ PASTA
Společnost: FIMI S.p.A.

Via DELLE INDUSTRIE,6
26020IZANO, (CR)
Te|: 03731131780193 Fax: 0373/244184 e-mail:info@fimi.net
Sitto internet:www.íimi.net

Popis výrobku: studená aplikace s česaným lenem (konopím) nebo akrylickým vláknem.
Těsnící sloučenina pro kovové závitové spoje.

2. IDEN,I,IFIKACE RIZIK
Všeobecně: Nepovažujeme je1 za nebezpečí pro používání a transport. Neředit

výrobek se vznětlivými látky a jídly.
Rizika pro lidi: Normálně není nebezpečný, přesto dodržujte základni hygienická

pravidla, umyjte si mýdlem ruce po práci s pastou, Nepoužíve.jte ve
zdravotnictví. Nepoužívejte pro výrobu hraček. kde mohou být
olizovány. Skladuj mimo dosah dětí.

3. SLOŽENÍ
- sloučenina lubrikačních tuků a minerálního prášku

1. POKYNY PRO PRVNÍ POMOC
Kůže: trmytí mýdlern
Oči: vypláchnutí velkým množstvím vody a vyhledání lékařské pomoci
Požití: vypláchnutí úst a vyhledání lékaře
Nadýchaní: není nebezpečné

5. OPATŘENÍ PRo HAŠENÍ poŽÁnu

Vhodné hasicí prostřeclky: CO2, pěna, písek

6. opATŘENí v pŘípnuĚ NÁHoDNrÉuo úntxu
Čistíci prostředky: vysušte netečnými látkami, pískem, pilinami

]



7. USKLADNENI
- balení v plastových kelímcích, tubách. Skladujte v chladu, chraňte před otevřeným ohněm.

8. DoPoRuČpNÁ OCHRANA
- v případě častého používáni použit pryžové rukavice

9. FYZIKÁLI{Í A CHEMICKE vrasrNosTl
Fyzikální stav: měkká pasta
Barva: zelená
Hustota (k 20'C):
Teplota tavení:
Teplota rozsahu:
'feplota pracovní:
Tlak pracovní:
Rozpustnost ve vodě:
Bod vzplanutí:

okolo 1,50 g/cm3
190,C
350 ,C
od-20"Cdo+80'C
5 bar
nerozpustný
> 350 "C

10. STALOST A REAKTIVITA
- výrobek je stabilní a chemický stálý do 180'C
Podmínky, kterým je třeba zamezit: otevřený oheň
Materiály. které nelze používat: NA
Nebezpečné produkty rozkladu: NA

1 1. ToxIKoLoGICKB rNnoRvracp
- zasažení očí může vyvolat podráždění
- může podráždit kůži při častém používáni
- dodržujte ,základní hygienické normy

12. EKOLOGICKÉ INIFORMACE
- používejte dle návodu k použití, vyhnete se tak znečištění životního prostŤedí

13. POKYNY PRo ODSTRANĚNÍ
- první třída odpadů

14. TRANSPORTNÍ INFORMACE
železnice: neklasifikováno
cesta: neklasifikováno
Letadlo: neklasifikováno



15. INFORMACE o PŘEDPISECH
NA

16. JINÉ INFORMACE
Nepoužívejte odlišné užití výrobku než jak je popsáno v bodě 1. Informace uvedené v tomto
listě j sou na základé našich zkušeností a profesionální odbornosti. Tato data.jsou nabízena
v dobré víře. Průmyslová doporučení, bezpečnostni zacházení, tak podmínky k životnímu
prostředí jsou běžně použitelná, každý uživatel by si měl prohlédnout doporučení ve specifické
souvislosti užití produktu.
§A:neaplikovatelný)


