
AKZO NOBEL            

POLYMER CHEMICALS B.V.     Technický list  
 

BUTANOX M-50 
 
 
Popis produktu:   Metyletylketonperoxid  v dimetylftalátu. 
  Čirá a bezbarvá kapalina. 
 

     
   
                
        Obsah peroxidu: 33% 
  Zbytek: 63% dimetylftalát,  
   4% metyletylketon + voda 
 Číslo CAS 1338-23-4; 131-11-3; 78-93-3 
 Einecs: 2156612; 2050116; 2011590 
 TSCA: registrován 
 
 
 
Specifikace:  obsah aktivního kyslíku 8,8 – 9,0 % 
 
Fyzikální vlastnosti:  hustota (20°C) 1180 kg/m 3 
 viskozita (20°C) 24 mPa.s 
 
Bezpečnostní charakteristiky:  
 

 bod vzplanutí nad SADT (teplota, při níž se  
  produkt samourychleně rozkládá) 

 SADT 60 °C 
 teplota samovznícení 260 °C 

 
Rozpustnost: Nerozpustný ve vodě. Rozpustný ve ftalátech. 
 
Nebezpečné reakce:   Oxidační činidlo. Působením tepla nebo při styku s redukčními činidly dochází  
 k prudkému rozkladu. Nikdy nesměšujte s urychlovači. 
 
Hlavní produkty  
rozkladu: oxid uhličitý, voda, kyselina octová, kyselina mravenčí, kyselina propionová,  
 metyletylketon 
 
Toxikologické údaje: LD 50, akutní, orálně (potkan): 1017 mg/kg (MEKP-40%)   
 LC 50, akutní, vdechnutí (potkan): 17 mg/l (4 hod. doba expozice) 
  (MEKP-40%) 
 primární dráždivost pokožky: žíravý (MEKP-33%) 
 dráždivost očí: silně dráždivý/žíravý (MEKP-33%) 
 Amesův test: není mutagenní 
 
Balení:  Standardní balná jednotka BUTANOXU M-50 je 30 kg netto. Menší balení je  
 možné na požádání.    
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Použití: BUTANOX M-50 je metyletylketonperoxid (MEKP) určený k vytvrzování  
 nenasycených polyesterových pryskyřic za přítomnosti kobaltového urychlovače  
 při pokojových a zvýšených teplotách. 
 
 Vytvrzovací systém BUTANOX M-50/kobaltový urychlovač je vhodný zejména pro  
 vytvrzování gelcoatových pryskyřic, laminačních pryskyřic, laků a odlitků; kromě  
 toho je možná výroba lehce odolných dílů - narozdíl od vytvrzovacího systému  
 benzoylperoxid/aminový urychlovač.                                         
 
 Dlouholeté praktické zkušenosti ukázaly, že díky zaručenému nízkému obsahu  
 vody a nepřítomnosti polárních sloučenin v BUTANOXU M-50 je tento peroxid  
 velmi vhodný pro sklem vyztužené výrobky, např. výrobky přicházející do styku  
 s mořskou vodou. 
  
 Pro aplikaci při pokojové teplotě je nutno používat BUTANOX M-50 společně  
 s kobaltovým urychlovačem (např. Accelerator NL-49P). 
  
 
Dávkování:  V závislosti na zpracovatelských podmínkách jsou doporučeny následující                 
 dávky peroxidu a urychlovače: 
 
 BUTANOX M-50 1 - 4  phr (phr = dílů na 100 dílů pryskyřice) 
 Accelerator NL-49P 0,5 - 3 phr 
 
Vytvrzovací 
charakteristiky: Ve vysoce reaktivní standardní ortoftalové pryskyřici v kombinaci  
 s Acceleratorem NL-49P (=1% kobalt) byly stanoveny následující                     
 parametry: 
 
 Doba želatinace p ři 20 °C 
 2 phr BUTANOX M-50 + 0,5 phr Acc. NL-49P 12 minut 
 2 phr BUTANOX M-50 + 1,5 phr Acc. NL-49P   7 minut 
 
 
 Vytvrzení vrstvy o síle 1 mm nevyztužené prysky řice p ři 20 °C   
 Rychlost vytvrzení je vyjádřena jako doba dosažení Persoz tvrdosti                   
 v hodnotách 30, 60  a 120 s. 
 
  Perzos: 30 60 120 s 
 
 2 phr BUTANOX M-50 + 0,5 phr Acc. NL-49P 2,4 4,1 13    h 
 2 phr BUTANOX M-50 + 1,0 phr Acc. NL-49P 1,7  3,0   9,5 h 
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 Vytvrzení laminátu o síle 4 mm p ři 20 °C 
 
 Laminát o síle 4 mm byl vyroben ze skelné rohože o plošné hmotnosti               
 450 g/m2. Obsah skla v laminátu je 30 %. 
 
 Byly stanoveny následující parametry: 

• časově-teplotní křivka 
• rychlost vytvrzení vyjádřená jako doba dosažení tvrdosti dle Barcola (934-1) 

v hodnotách 0-5 a 25-30 
• obsah zbytkového styrenu po 24 h při 20°C a následn ě po 8 hodinovém 

dotvrzení při 80 °C 
 
 
 
 
   Doba   Doba Špička 
   želati- dosažení exoterm. 
   nace špičky reakce 
    exoterm. 
    reakce   
   min. min. °C  
 
 2 phr BUTANOX M-50 + 0,5 phr Acc. NL-49P 13 36 44 
 2 phr BUTANOX M-50 + 1,0 phr Acc. NL-49P   8 26  64 
 
 
 
   Barcol    Zbytkový styren 
   0-5   25-30 24 h + 8 h     
    20 °C 80 °C 
   h  h % % 
 
 2 phr BUTANOX M-50 + 0,5 phr Acc. NL-49P 3  15 6 0,3 
 2 phr BUTANOX M-50 + 1,0 phr Acc. NL-49P 1 5  0,1 
 
 
 
 Pot life p ři 20 °C  
 Pot lives byly stanoveny ve směsi BUTANOXU M-50 a neurychlené  
 polyesterové pryskyřice při 20 °C. 
 
 2 phr BUTANOX M-50 12 h 
 4 phr BUTANOX M-50   7 h 
 
 
 
 
Barvy:  BUTANOX M-50 je k dostání v barvách: modrá, žlutá-A, červená-YM                     
 a červená-YM 1/6. 
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DOPORUČENÁ MANIPULACE A PRVNÍ POMOC 
 
 
Ochranné pom ůcky:  Používejte ochranné brýle nebo štít a rukavice. 
 
Manipulace:  Při manipulaci doporučujeme větrat. 
 Používejte vždy čistá zařízení a nářadí z inertních materiálů (např. nerezová ocel, 

polyetylén, sklo). 
 Všechna zařízení by měla být uzemněna. 
 Nikdy nepipetujte ústy. 
 Zabraňte styku se rzí. 
 Peroxid s urychlovačem nikdy nesmí přijít do přímého styku. 
 Nikdy neodvažujte ve skladovací místnosti. 
 
Skladovací podmínky: Udržujte zásobníky pevně uzavřené na dobře větraném místě při maximální teplotě 

+ 25 °C. Zabra ňte styku s redukčními činidly jako jsou např. aminy, kyseliny, alkálie, 
sloučeniny těžkých kovů (urychlovače, vysoušeče, kovová mýdla).  

 Nikdy neodvažujte ve skladovací místnosti. 
 
Skladovací stabilita : Při dodržení výše uvedených zásad skladování je skladovací stabilita nejméně 

měsíce po odeslání ze skladu AKZO NOBEL. 
 
Likvidace ohn ě: Malý požár uhaste práškem nebo CO2; potom použijte vodu, aby se zabránilo  
 opětovnému vznícení. Větší požár likvidujte velkým množstvím vody z bezpečné  
 vzdálenosti. 
 
Rozlití: Smíchejte s absorpčním materiálem (vermikulit), smeťte pomocí lopatky a smetáku  
 z inertního materiálu a zbytek spláchněte proudem vody. Odpad ukliďte na  
 bezpečné místo. Odpad nesmí být uzavřen. 
 
Likvidace: Dle místních předpisů. 
 
Potřísnění od ěvu:  Odstraňte kontaminovaný oděv. Zjistěte, zda nebyla zasažena kůže. Pokud ano,  
 omyjte potřísněné místo vodou a mýdlem, poté ošetřete lanolinovou mastí.  
 Potřísněný oděv vyperte běžným způsobem. 
 
Zasažení o čí: Vyplachujte množstvím vody nejméně 15 minut. Vyhledejte lékaře. 
 
Zasažení kůže: Umyjte potřísněné místo větším množstvím vody a mýdla, poté ošetřete 

lanolinovou mastí. 
 
Požití: Vypláchnout ústa. Podejte vodu k napití. Vyhledejte lékaře. Nevyvolávejte zvracení. 
 
Vdechnutí:  Postiženého přivést na čerstvý vzduch, zajistit klid, zaujmout polovzpřímenou 

polohu. Uvolnit oděv. Vyhledat lékaře. 
 
 
VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE V BEZPE ČNOSTNÍM LISTU K TOMUTO PRODUKTU. 
 
 
 
Dodává:  POLYVIA NOVA, spol. s r. o, 
Provozovna: Těchlov 422, 763 12  Vizovice 
Tel. 577 141 171, Fax: 577 142 144 
E-mail: polyvianova@polyvianova.cz 
 


