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 0222 מספר המוצר

 270פז ממס  
ממס מנרלי בעל תחום רתיחה גבוה 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
תיאור המוצר 

גבוה ובעל כושר המסה בעל תחום רתיחה , צלול ובהיר, הוא ממס פחמימני 270פז ממס 
יתרונו על ממסים אחרים מסוגו בהיותו בעל נקודת הבזקה .  שעוות ושרפים, שומנים, לשמנים

. גבוהה יחסית
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ים שימושים אופייני

 .ממס ומדלל בתעשיית צבעים והלכות
 .מרכיב בחומרי נפץ

 .ממס לשרפים שונים
 .מרכיב בתמיסות ניקוי שונות

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

תכונות אופייניות 
 

שיטת בדיקה  נתון אופייני   מידה      יחידת   תכונה   

  בהיר  מראה

 D-  ASTM  -1500צהבהב   צבע

   D– ASTM  -4052 0.79-0.81 ק        "גרם לסמ C  15 -צפיפות ב

 IFP min C  200 86-      D-  ASTMרתיחה תחום 

 FBP max C  270 86-      D-  ASTMרתיחה תחום 

 D– ASTM      -93מינימום  C  78נקודת הבזקה 

 מקסימום  FBP-  IBP C  60הפרש בן 

PENSKY MARTENS 
 תכולת ארומטיים

 
% 

 
15 

 

 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
יתרונות מוצר 

 .בעל נקודת הבזקה גבוה 
. שומנים ממיס 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

אחסון 
. רצוי תחת גג במקום יבש. יש לשמור על האריזה סגורה תמיד למניעת חדירת לחות או מי גשם 

. מומלץ להשכיב החבית, אם לא תחת גג
. הרחק מכל מקור אש 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ואיכות הסביבה  בטיחות
 .  2302י "סימון המוצר בהתאם לת" .מסוכןמוצר "המוצר הינו מסווג כ 
 . המוצר אינו מהווה סיכון בריאותי כאשר משתמשים בו בצורה נאותה 
 .מומלץ לשמור על היגיינה אישית בעת השימוש במוצר 
 .   או העיניים ושאיפת אדי המוצר/מנע  מגע ממושך עם העור ו 
 . או חום/הרחק ממקור אש ו 
 .השתמש בציוד מגן אישי על פי הצורך 
 .ת מידע פרטני אודות בטיחות השימוש במוצרלקבל( MSDS)העזר בדף בטיחות מוצר  
 .סילוק המוצר או שאריות שלו  חייב להתקיים בהתאם לתקנות הגנת הסביבה 
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 .אם כן שלח אישור לפז שמנים וכימיקלים.  בדוק  אם המוצר צריך להיכלל במסגרת היתר רעלים 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
הערה 

בחברת פז שמנים וכימיקלים ננקטים האמצעים המרביים על מנת להבטיח שהמידע לעיל מדויק ונכון  
ל עלול להיות מושפע משינויים שלאחר "אולם יש לציין שהמידע הנ. לתאריך העדכון האחרון של מסמך זה

 .בנוסחת הייצור או בשיטת היישום של המוצר שינויים, הדפסה
 

: לפרטים נוספים 
 

   04-8670006:  פקס          04-8352090:  מזכירות אגף כימיקלים       טלפון
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


