MSDS / Produktdatablad
Scandic Beauty – Arctic Ice
1) KJEMISK PRODUKT OG BEDRIFTSINFORMASJON
MSDS navn: Arctic Ice (The maximum bond)
Bedriftsinformasjon: Luna Skjønnhet & Velvære AS,
Vådanvegen 3a, 7024 Trondheim
Org nr: NO 916 958 714 MVA
2) SAMMENSETNING OG BESTANDDELER
INGREDIENSER
Ethyl Cyanoacrylate
Poly (methyl methacrylate) (PMMA)
Polyisocyanate
Carbon Black

CAS NO.
7085-85-0
9011-14-7
9016-87-9
1333-86-4

%WT
90%
4%
1%
5%

3) FAREINDIKASJONER
Dette produktet er et farget, løsningsmiddelbasert cyanometakrylat.
INNÅNDING: Damp kan forårsake hodepine, svimmelhet og irritasjon i nese, hals
og lunger.
ØYEKONTAKT: Kontakt med damp eller væske kan irritere øyne.
HUDKONTAKT: Mindre irritasjon kan oppstå.
SVELG: Kan forårsake smerter, svimmelhelt og brekninger.
4) FØRSTEHJELP
VED INNÅNDING: Fjern personen fra området og ut i frisk luft og tilfør oksygen
ved pustevansker. Gi hjertelunge redning ved pustestans, tilkall øyeblikkelig
hjelp (Ring 113).
VED ØYEKONTAKT: Vask og skyll øyet umiddelbart med rennende vann i minst
15 minutter. Hvis det oppstår rødhet, en brennende følelse og kløe, kontakt lege
umiddelbart.
VED HUDKONTAKT: Fjern utsatte klær/sko og fjern produktet fra huden. Vask
området med såpe og vann. Hvis kløe, irritasjon eller en brennende følelse
oppstår, kontakt lege umiddelbart.
VED SVELGING: Kontakt lege umiddelbart.
Notat til lege: Ingen for dette produkt.
5) BRANNSLUKKINGSINSTRUKS
FOR SALONG: Benytt et pulverapparat eller skumapparat egnet for omgivelsene.
FOR BRANNMANNSKAP: Benytt fullt og nødvendig verneutstyr.

6) TILTAK VED UTSLIPP/SØL
SØL: Få produktet absorbert som for eksempel ved hjelp av sand, og fjern
uønsket materiale i en egnet beholder. Søl og avfall skal oppbevares i en lukket
beholder for å minimere utslipp/avgass.
7) OPPBEVARING OG HÅNDTERING
HÅNDTERING: Unngå kontakt med hud eller øyne. Benytt egnet beskyttelse ved
bruk av produkt over lengre tid. Ved søl på klær, vask klærne før de benyttes
igjen. Benytt produktet kun i godt ventilerte rom/bygninger. Produktet skal ikke
benyttes av barn eller være i dets nærhet.
OPPBEVARING: Unngår frysing, produktet vil koagulere. Hold produktet godt
lukket når det ikke er i bruk, unngår kontakt med hud, øyne og fabrikater.
Monomer som kommer i kontakt med fabrikat kan skape varme. Selv ved en tom
flaske, vil flasken fortsatt inneholde produktrester og avgass og skal
avfallshåndteres som nevnt over.
8) EKSPONERINGSKONTROLL & VERNEUTSTYR
Bruken av hansker egnet for produktet anbefales for å beskytte seg mot uønsket
hudkontakt. Åndedrettsvern mot kjemisk avgass anbefales. Beskyttelsesbriller
for vern av øyne.
9) FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER
Fysisk: Flytende
pH: N/A
Vannstabilitet: N/A
Kokepunkt: 100 grader celcius
10) STABILITET OG REAKTIVITET
Varme dekomponering kan gi akrylmonomer, karbonmonoksid og
karbondioksid. Uidentifiserte organiske forbindelser i røyk og damp kan dannes
under forbrenning.
11) TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER
GIFTIGHET: Kontakt med hud kan skape brannskade. Kan binde hud sammen
umiddelbart og sterkt. Kan irritere hud og øyne.
KROPPEN EKSPONERES VIA: Innånding, hudkontakt og svelg.
KREFTFREMKALLENDE: Se seksjon 2

12) ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

Ingen data tilgjengelig
13) SLUTTBEHANDLING
AVFALL: Fjerning av ubrukt eller forurenset og brukt produkt i forbindelse med
søl eller behandling skal behandles på godkjent måte for dette produkt. I en
lukket kontainer. Ved spørsmål, kontakt myndighetene for avfallshåndtering.
14) TRANSPORT OPPLYSNINGER
KLASSE: ikke registrert
UN NUMMER: ikke registrert
15) OPPLYSNINGER OM REGELVERK
Ingen kjente regelverk omfatter dette produkt p.d.d
16) ANNEN INFORMASJON
Etter kunnskap og informasjon er dette datablad oppdatert 01.05.2017. Vårt
selskap eller andre involverte parter har annen informasjon. Produktet brukes
på egen risiko.

