
Technikai adatlap        

United Sealants Kenőszappan 
 

A termékleírás: 
Szintetikus síkosító anyag műanyag csövek 
összeillesztéséhez. Különösen víz-, és építési 
munkákhoz. Gyorsítja az összeszerelést, véd a 
tömítés gyűrődése ellen, így gátolja a szivárgást.     
  
Összetétel: 

 Hatóanyag: káliszappan 30-40% 

 Kísérő anyag: a zsiradékok 
elszappanosításakor felszabaduló glicerin 
1-4 % 

 Víz: 60-70% 
 
Veszélyesség szerinti besorolás: Kevésbé 
tűzveszélyes, vízben oldódik 
 
Elsősegély nyújtás: Ha a kenőszappan oldat a 
szembe kerül azt bő vízzel kell mosni. 
 
Tűzveszélyesség: Vizes oldat, nem gyúlékony, de 
ha elveszti víztartalmát éghetővé válik. 
 
Óvintézkedés baleset esetén: 
Oltási módok: vízpermet, oltóhab, széndioxid vagy 
por. A kijutott anyagot homokkal, vagy más 
adszorbenssel fel kell szedni és háztartási 
hulladékként le kell rakni. Meg kell akadályozni, hogy 
élővízbe vagy csatornába jusson. 
 
Kezelés és tárolás: 

 Kezelés: használata közben nem szabad 
enni, inni dohányozni, a megfelelő 
szellőztetést biztosítani kell, használata 
után alaposan kezet kell mosni. 

 Tárolás: hűvös, száraz helyen, hőtől, 
gyújtóforrástól távol. A munkahely 
megfelelő szellőztetését biztosítani kell. 

 
Kiszerelés: 

 250ml-es műanyag tubus, 50db/karton 
Cikkszám: 9030 

 500ml-es műanyag tubus, 24db/karton 
Cikkszám: 9031 

 
Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés 
feltételei: 

 Kézvédelem: gumi vagy műanyagkesztyű 

 Szem: védőszemüveg, védőálarc 
 
Fizikai és kémiai tulajdonságok: 

 Megjelenés: gélszerű 

 Szín: fehér 

 Oldhatóság: vízben jól oldódik 

 Szárazanyag-tartalom: kb.40% 

 PH érték: 6-9 

 Szag: jellegzetes 

 Oldhatóság: vízben jól oldódik 

 Sűrűség: 1,05 kg/cm3 
 
Toxikológiai adatok: Toxikusságra vonatkozó 
adatok nem állnak rendelkezésre. 
 
Ökotoxicitás: A készítmény hatóanyaga szerves 
anyag, amelynek leépülése a természetben 
hosszadalmas folyamat. Meg kell akadályozni, hogy 
a termék élővízbe, csatornába jusson. 
 
Hulladékkezelés, ártalmatlanítás: A hulladékot ne 
engedjük csatornába, élővízbe. A hulladékot és az 
elhasznált csomagolóanyagot háztartási 
hulladékként lerakással kell ártalmatlanítani.

 
 
Megjegyzés: Az ebben a dokumentumban megadott útmutatások a kísérleteink és a tapasztalataink eredménye, és jóhiszeműen 
terjesztettük elő. Az anyagok és a hordozófelületek különbözősége és a lehetséges alkalmazások nagy száma miatt, amelyek ellenőrzési 
körünkön kívül esnek, mi nem vállalhatunk semmilyen felelősséget a kapott eredményekért. Minden esetben javasoljuk előzetes kísérletek 
végrehajtását. 

 
Neosil Ker. és Szolg Kft. H-2142 Nagytarcsa Ganz Ábrahám út 3. 
Tel.: +36 30 9668 065 www.neosil.hu, neosil@neosil.hu 

http://www.neosil.hu/

