
AKZO NOBEL 

 Technický list 
 

RELEASE AGENT NL-1 
 
 
Popis produktu směs vosků, pasta v rozpouštědle 
 nažloutlý homogenní vosk 

 

 
          

   Rozpouštědlo:             lakový benzín 
 Číslo CAS: 64742-82-1 
 Einecs: 2651854 
 TSCA: registrován 
 
 
 

Specifikace: Penetrace: 20-90   0,1 mm. 
   
 

Fyzikální vlastnosti: hustota (20°C) není stanoveno 
  

 
Bezpečnostní charakteristiky: 
 

 bod vzplanutí: 46°C (uzavřený pohárek)teplota,  
 teplota samovznícení není stanoveno 

 
Rozpustnost: Nerozpustný ve vodě.  
 

Nebezpečné reakce:  Vyhněte se přímému kontaktu s organickými peroxidy kvůli riziku samourychlení 
rozkladu organických peroxidů.  

 

Hlavní produkty  

rozkladu: data nejsou k dispozici 
 

Toxikologické údaje: LD 50, akutní, orálně (potkan): > 2000 mg/kg    
  
 

Balení: Standardní balná jednotka RELEASE AGENT NL-1 je 25 kg netto. Menší balení 
je možné na požádání. 

 

 

 

Použití: Release Agent NL-1 je pasta na bázi vosků, která musí být aplikována jako první 
tenký film na formu. Po nanesení voskové vrstvy musí být tato pečlivě vyleštěna. 
Poté může být nanesena vrstva Release Agent NL-2 (PVA) jako druhá, finální 
vrstva. 

 
Není nezbytné obnovovat vrstvu NL-1 po každém odformování. Počet 
odformování bez obnovy vrstvy NL-1 závisí na materiálu formy, odformovacím 
čase a metodě čištění formy.  

 
Pokud je forma čištěna vodou obsahující detergenty, je nezbytné obnovit vrstvu 
NL-1 po každém odformování a mytí.  
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DOPORUČENÁ MANIPULACE A PRVNÍ POMOC 
 

 

Ochranné pomůcky: 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). 
 Nemíchejte s organickými peroxidy.  
  
 

Skladovací podmínky: Udržujte zásobníky pevně uzavřené na dobře větraném místě při běžné teplotě 
okolí. 

 

Skladovací stabilita: Při dodržení výše uvedených zásad skladování je skladovací stabilita nejméně 6 
měsíce po dodání. 

 

Likvidace ohně: 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 oděvu: Vysvlečte zašpiněný oděv. Zjistěte, zda nebyla zasažena kůže. Pokud ano,  
 omyjte nebo osprchujte potřísněné místo, poté ošetřete lanolinovou mastí.  
 Oděv vyperte běžným způsobem. 
 

Zasažení očí: Vyplachujte dostatečným množstvím vody nejméně 15 minut. Vyhledejte lékařské  
 ošetření. 
 

Zasažení kůže: Umyjte potřísněné místo větším množstvím vody a mýdla, poté ošetřete 
lanolinovou mastí. Vyhledejte lékařské ošetření.  

 

Požití: Vypláchnout ústa. Podejte vodu k napití. Vyhledejte lékaře. 
 

Vdechnutí: Postiženého přivést na čerstvý vzduch, zajistit klid, zaujmout polovzpřímenou 
polohu. Uvolnit oděv. Vyhledat lékařské ošetření. 

 
 

VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE V BEZPEČNOSTNÍM LISTU K TOMUTO PRODUKTU. 
 
 

 
Dodává:  POLYVIA NOVA, spol. s r. o, 
Provozovna: Těchlov 4422, 763 12  Vizovice 

Tel. 577 141 171, 577 242 934 

Fax: 577 142 144 
 


