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    AltroColor EP 2095צבע 
 שחור-כחול

  xx-xx-xxxx-x   :מק"ט

 

  ALTROCOLOR EP 2098 BLACK BLUE                                             שחור-כחול  AltroColor EP 2095צבע 

 SAP- ניתן לנפק גיליון מלא בחיפוש המק"ט ב
    

  אופיינינוזל, בלתי מסיס, ריח  תכונות:

H=1  F=1 R=0  S=(null) 

 )9( מסוכן לסביבהנוזל  סיווג:
R36/38 :  העורו מגרה את העיניים.                                            

R43        :העור עם במגע יתר לרגישות לגרום עלול.  
R51/53  :טווח ארוכות שליליות השפעות לגרום עלול, במים החיים ליצורים רעיל   
   .מימית לסביבה

       פעל כך..   -במקרה של 
  

 בתנוחה קבע, הכרה מחוסר הנפגע אם. רפואי סיוע והשג צח לאוויר הנפגע את העבר  שאיפה:
    .לפינוי יציבה צדית

  
  .וממסים במדללים להשתמש אסור. היטב ושטוף, וסבון במים העור את מיד נקה  מגע עם העור:

  
אם התסמינים נמשכים, . דקות מספר במשך נקיים במים ושטוף פתוחים עפעפיים החזק  ניים:ימגע בע

    .רפואי ייעוץ השג
  .רפואי ייעוץ השג, נמשכים התסמינים אם  בליעה:

    
 

   !!להשקות נפגע חסר הכרהאין     
       

 , מיגון נשימתי, משקפי מגן, כפפות.נעליים סגורות או מגפיים, לבש ביגוד מיגון מלא    :שפך / דליפה
 סופגי, דיאטומיט, חול כגון אבקה באמצעות החומר את ספוג .מוגנים שאינם אנשים הרחק
 השמדה לצורך מתאים למיכל ואסוף וכדומה נסורת, אוניברסאליים סופגים, חומצה

שרוול העזר ב .רצוי לנקות בדטרגנט; המנע משימוש בממסים מקומיות. בהתאם לתקנות
, או פדים סופגים 06-04-0083-0 , או כרית סופגת מק"ט06-04-0079-2ספיגה מק"ט 

. העבר למיכל 06-04-0077-6זיהום ימי השתמש בחוסם מק"ט ל. 06-04-0080-6מק"ט 
  . תר פסולת, בהתאם לתקנות המקומיותפסולת ושלח לפינוי לאאו לחביות 

  
  
  
  
  

    אמצעי כיבוי:

   חמצני, אבקות כיבוי, רסס מים.- קצף חסין אלכוהול, פחמן דו
 92-72-0210-7/204ט"לכיבוי אש במשקלים שונים מקהעזר באבקה יבשה 

; 92-72-0060-0 ט"לשריפות מקומיות מק CO2 -; מטפה פחמן דו חמצני 220/247/530
  ח"פד בכלי שיט: מטפה .06-16-0515-0ט "מק 11/2רסס מים; מזנק קצף רב נפחי 

  
  

  .06-16-0015-9/256שונים מק"ט  במשקלים  

 

לעבור את העבודה עם החומר תיעשה במקום מאוורר. איך   ציוד מגן:
 .01-19-8000-7 מגן משקפיספי החשיפה התעסוקתיים. 

  .01-19-8032-5מק"ט  PVCחליפת 
  

 גדלים במגוון פנים חצי במסכת להשתמש יש שוטפת לעבודה  מיגון נשימתי:
  ט"מק משולב מסנן עם 01-19-8011-2/20/39 ט"מק

01-19-8006-6.   
  
  

  .01-19-8020-1/11/28 ט"מק מידות במגוון ניטריל כפפות  סיווג כפפות:
 

  גן אישי תתבצע עפ"י הוראות היצרןתחזוקה והחלפה של ציוד מ
 

 Water, alcohol, amine, base and acid, strong oxidants  חומרים אסורים במגע:
 

  הים לבמסגרת המאגר האישי של חי לאור פרסומים טכניים והנדסהגיליון זה הוכן ע"י 
 

 2016 אפריל 26 שלישי יום: אחרון עדכון
  טלפונים לחרום

  , 04-8541900, מרכז רעלים רמב"ם 102, כיבוי אש 101, מגן דוד אדום 100משטרת ישראל 
   ,08-9783823 או 08-9783822מרכז מידע חומרים מסוכנים של פקע"ר 

  .08-9253321 מרכז מידע איכה"ס (איכות הסביבה)
  


