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COUPCOAT
®
 NAC  

 مشخصات فیزیکی و شیمیایی -1

COUPCOAT
®
 NAC  پایداری آب و هوایی صول حماین رزین اکرلیک خالص می باشد. پایه بر آب گریز کننده  پوشش یک

 استفاده شود. ونیریدرونی و بش انواع سطوح ساختمانی می تواند جهت پوش باالیی داشته و

 

 

 

 

 

 

 

 لوازم ایمنی شخصی -2

 الزم است .دستکش مقاوم در برابر مواد شیمیایی در حین کار با این ماده استفاده 

 خطرات -3

 ریمقاد و صابون با را آن پوست، با تماس صورت در شود می توصیه ولی. باشد نمی اشتعال قابل و بوده هیپاآّب  بر محصول نیا

. دیینما مراجعه پزشک به پوست بیشتر کیتحر و حساسیت صورت ودر داده شستشو آب ادیز  
 

 .شود می تماس با چشم: باعث تحریک متوسط چشم

 .شود می وسط پوستتماس باپوست: باعث تحریک مت

 شود. خوردن: باعث سوزش دهان، مری و معده می

 شود. باعث لغزندگی سطح میخطرات فیزیکی: 

 های اولیه اقدامات کمک -4

 پزشکی. های . دریافت مراقبتشستشو دهید دقیقه 15با مقدار زیادی آب به مدت حداقل را چشم: در صورت تماس، فوراً چشم 

 های پزشکی. . دریافت مراقبترا دربیاورید لباس و کفش آلوده بشویید و با آب فراوان رااً پوست پوست: در صورت تماس، فور

 های پزشکی.  . بالفاصله دریافت مراقبتنکنید وادار به استفراغمصدوم را ، گردید خوردن: اگر بلعیده

 

 مقدار ویژگی

 شیری رنگمایع  شکل ظاهری

 ≥ 98 خلوص

pH 8 
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 گیری آتش -5

  .نیست قابل اشتعال مادهاین 

 شود:  نشانان توصیه می است تجهیزات حفاظتی زیر برای آتش موجود در منطقه آتش مادهنشانی: درزمانی که این  تجهیزات آتش

 های الستیکی. های محافظ بدن، دستکش مقاوم در برابر مواد شیمیایی، و چکمه عینک شیمیایی، لباس

 سازی نقل و ذخیره و  حمل -6

 . شود اجتناب تنفس غبار اسپری و با چشم، پوست مستقیم از تماس

 .  گراد نگهداری گردد درجه سانتی 30-5نور و در دمای  ه در محیط خشک و کمدر ظرف اصلی و در حالت پلمپ شدسازی:  ذخیره

 یپذیر پایداری و واکنش -7

 ت . ایدار اسپ بسیارو در آب و هوای مختلف  معمولیتحت شرایط  مادهاین 

 یی دارد .باالبسیار  UV مقاومت

 

 


