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Techninis duomenų lapas
Ceresine M75
Aprašymas: Ceresine M75 skirtas gaminti tepalus, izoliacines medžiagas, vaško mišinius.
Pakuotė: Ceresine M75 supakuotas į 25kg PP maišus.
Specifikacijos:
Techniniai parametrai, vienetai

Standartas

Vertės

Lašėjimo temperatūra, ⁰C

ASTM D127

65.0 – 85.0

Spalva, ASTM

ASTM D1500

1.0 – 5.0

Kinematinė klampa, mm2/s

ASTM D445

10.00 – 17.00

Penetracija prie 250C, x0,1mm

ASTM D1321

15 – 25

Alyvos kiekis, %

ASTM D721

1.5 – 5.0

Transportavimas. Produktas neklasifikuojamas kaip pavojingas, kai jis gabenamas visomis
transporto priemonėmis ir jam nėra taikomos gabenimo taisyklės RID / ADR.
Laikymo sąlygos
Sandėliavimo reikalavimai kietam pavidale: Laikyti sausoje, vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje;
Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje, atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvūnų pašaro. Venkite
tiesioginių saulės spindulių; Laikykite atokiau nuo šilumos ar užsidegimo šaltinių. Imkitės
atsargumo priemonių esant elektrostatiniam krūviui. Sandėliavimo vietoje būtina paruošti
absorbuojančią medžiagą tuo atveju, jei produktas išsilietų. Sandėlyje turi būti priešgaisrinė
signalizacija.
Jis neturi būti laikomas toje pačioje patalpoje su sprogstamosiomis medžiagomis; suslėgtomis
dujomis, suskystintomis ir ištirpintomis esant slėgiui; lengvai užsidegančiais skysčiais ir kietomis
medžiagomis; organiniais peroksidais ir kitomis oksiduojančiomis medžiagomis; medžiagomis,
sąveikaujančiomis su vandeniu ir išskiriančiomis degiąsias dujas; kaustinėmis ir ėsdinančiomis
medžiagomis.
Laikymo reikalavimai skystame būvyje: jei vaškas yra perkaitintas ir medžiaga ilgą laiką laikoma
aukštesnėje temperatūroje, ji gali pakeisti spalvą ir oksiduotis. Skystą parafiną rekomenduojama
Polymer s Trading Inter national AG
Company code CHE-153.922.051

Bank Cr edit Suisse
IBAN CH84 0483 5114 9305 8200 0
BIC/SWIFT CRESCHZZ80A

Lapas 2 iš 2

laikyti 20°C aukštesnėje temperatūroje nei produkto stingimo temperatūra, bet ne aukštesnėje kaip
120 °C.
Tuščiuose, šildomuose rezervuaruose gali būti degių ar sprogių garų. Prieš valydami talpas
naudokite tinkamą vėdinimą. Rezervuarai turi būti atokiau nuo uždegimo šaltinių ir oksiduojančių
medžiagų, rekomenduojama, kad įranga būtų aprūpinta gesinimo sistema. Talpas rekomenduojama
laikyti voniose, kad būtų išvengta medžiagos patekimo į dirvožemį ar požeminį vandenį.
Abiem atvejais sandeliavimo metu venkite ilgalaikio ar pasikartojančio sąlyčio su produktu ar
dėmėtais drabužiais. Patekus ant odos, nuplaukite paveiktą vietą dideliu kiekiu muilo ir vandens.
Nenaudokite abrazyvų ar tirpiklių aliejuotam kūnui plauti. Nedelsdami pakeiskite užterštus
drabužius. Neįkvėpkite garų.
ATSARGIAI! Medžiaga, kurioje yra vaško, gali užsidegti. Nešildykite šios medžiagos virš jos
pliūpsnio temperatūros. Nešildykite šios medžiagos atvira liepsna ar atviromis elektros ritėmis.
Priimtini šilumos šaltiniai yra šilumos perdavimo skysčiai (garas, karštas vanduo, aliejus) arba
sandarūs elektrinės varžos šildytuvai. Venkite užteršti dirvožemį ir saugokite kad ši medžiaga
nepatektų į kanalizaciją ir kanalizacijos sistemas bei vandens telkinius. Venkite patekimo į akis, ant
odos ir drabužių. Neįkvėpkite garų ar dūmų iš šildomos medžiagos. Po darbo kruopščiai nuplaukite
rankas.
Galiojimo laikas: Esant tinkamoms laikymo sąlygoms, ceresine M75 išlaiko savo savybes
mažiausiai 24 mėnesius nuo pagaminimo dienos.

