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Betegnelse for farlige stoffer

Resin solution X 50

Produktet indeholder reaktionsprodukt: bisphenol-A-diglycidylether homologe med molekylvægt ≤ 700, toluen, ethylacetat

Farer for mennesker og miljø
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Meget brandfarlig væske og damp.
Forårsager hudirritation.
Forårsager alvorlig øjenirritation.
Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Mistænkes for at skade det ufødte barn.
Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.
Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Sikkerhedsregler og forholdsregler
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Der skal sørges for særdeles god ventilation og udluftning af arbejdspladsen.
Der må ikke ryges, spises eller drikkes i arbejds- og opbevaringsrummene. Der må heller ikke
opbevares madvarer, drikkevarer eller tobak.
Foreskreven sikkerhedsudrustning: - beskyttelsesbeklædning eller forklæde - sikkerhedsbriller
eller visir - tætte beskyttelseshandsker af gummi eller kunststof - sikkerhedsstøvler ved
omgang med større mængder.
Enhver form for fejl skal med det samme meddeles til den overordnede. Reparationer skal
gennemføres fagligt korrekt og med forsigtighed. Rørledninger skal tømmes fuldstændigt.
Når der er sluppet væske ud, er det absolut nødvendigt at lufte ud. Gnistdannelse og ild skal
under alle omstændigheder undgås.
Må kun fyldes på rene beholdere.
Substansen må aldrig opvarmes med åben ild.
Der må ikke opbevares større mængder ved arbejdspladsen.

Forholdsregler i faresituationer
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I tilfælde af brandbekæmpelse skal virksomhedens anvisninger nøjagtigt overholdes.
Små brande slukkes med CO2- eller pulverslukker, evt. med vandsprøjtestråling.
Indånding af støv, dampe eller brandgasser skal undgås - der skal anvendes åndedrætsværn.
Skulle der optræde læk eller slippe væske ud, skal den overordnede eller driftsledelsen
informeres med det samme.

Førstehjælp
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Hud, der har været i berøring med substansen, vaskes grundigt med vand og sæbe. I tilfælde
af, at større områder af huden er blevet fugtet, skylles der med det samme med nødbruseren
og fugtigt tøj fjernes forsigtigt.
Efter forbrændinger afkøles huden med koldt vand, indtil smerten forsvinder. Ansigts- og
øjenforbrændinger må ikke forbindes. Der skal sørges for lægebehandling.
Efter kontakt med øjnene skylles der med det samme i flere minutter med vand og den
overordnede informeres. Efter behandling i virksomheden skal der søges øjenlæge.
I tilfælde af indtagelse skal der drikkes rigelige mængder af vand, hvis det forefindes tilsættes
aktivkul. Opkastning skal så vidt muligt forhindres. I tilfælde af bevidstløshed skal
vedkommende lægges i stabil sideliggende stilling. Der tilkaldes eller opsøges læge.
I tilfælde af indånding skal der sørges for frisk luft, ro og varme. I givet fald skal der søges
råd hos lægen.

Sagkyndig bortskaffelse
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Udsluppet væske suges op med universalbindemiddel og overgives ligesom affald i lukkede
beholdere til de ansvarlige myndigheder med henblik på bortskaffelse. Heller ikke små
mængder må hældes i afløbet.

