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RöK: överexponering för svetsrök kan resultera i symtom som metallrökfeber,
yrsel, illamående, uttorkning eller irritation av näsa, svalg eller ögon. Värme:
Sprut, smältande metall och gnistor kan orsaka brännskador och starta bränder

Ämne Identifiering Klassificering Innehåll
Aluminiumsilikat CAS-nr.: 12141-46-7

EG-nr.: 235-353-8
2 – 5 %

Kol CAS-nr.: 7440-44-0
EG-nr.: 231-153-3

2 – 5 %

Järn CAS-nr.: 7439-89-6
EG-nr.: 231-096-4

5 – 10 %

Järnoxid CAS-nr.: 1309-37-1
EG-nr.: 215-168-2

20 – 30 %

Magnesium CAS-nr.: 7439-95-4
EG-nr.: 231-104-6

< 1 %

Mangan CAS-nr.: 7439-96-5 30 – 40 %
Silikater CAS-nr.: 1312-76-1

EG-nr.: 215-199-1
20 – 30 %
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5. Brandbekämpningsåtgärder

6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

7. Hantering och lagring

8. Begränsning av exponeringen / personligt skydd

Exponeringskontroll

9. Fysikaliska och kemiska egenskaper

10. Stabilitet och reaktivitet

11. Toxikologisk information

Övriga upplysningar om hälsofara

Tillförsel av frisk luft. Kontaka läkare

Vid hudskador orsakade av ljusbåge, spola genast med kallt vatten. Uppsök
läkare för brännskador eller irrititation som kvarstår

Vid brännskador orsakade av ljusbåge, kontakta läkare.

Förvaras separat från kemiska substanser, som t.ex. syror eller starka baser,
vilka kan orsaka kemiska reaktioner.

Använf friskluftsmask vid svetsning i trånga utrymmen, eller där ventilationen är
otillräcklig.

Använd svetshandskar vid svetsning och skärning.

Använd svetshjälm med filterglas.

Använd skyddskläder som overall, förkläde, arm och axelskydd.

Fast

> 1300 °C

Produkten är stabil under normala temperaturförhållanden och rekommenderad
användning.

Denna produkt är endast avsedd för normal användning vid svetsning.

Inandning av svetsrök och gaser kan vara hälsofarligt

Överexponering av svetsrök kan resultera i symtom som metallrökfeber, yrsel,
illamående, torrhet eller irritation av näsa, hals eller ögon.

Långvarig exponering av svetsrök kan skada lungfunktionerna. överexponering
av mangan och manganföreningar över hygieniska gränsvärdet kan orsaka
bestående skador på centrala nervsystemet, inklusive hjärnan, symtomer som
kan vara sluddrigt tal, letargi, darrning, muskelsvaghet. psykologiska störningar
och spastisk gång.

Inandning

Hudkontakt

Ögonkontakt

Lagring

Andningsskydd

Handskydd

Ögonskydd

Hudskydd (av annat än händerna)

Fysisk form

Värde

Stabilitet

Andra upplysningar

Allmänt

Inandning

Kroniska effekter
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12. Ekologisk information

13. Avfallshantering

14. Transportinformation

15. Gällande föreskrifter

16. Övrig information
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