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Farestoffbetegnelse

Resin solution X 50
Fare for mennesker og miljø
Farlig ved innånding.
Irriterer huden.
Gir alvorlig øyeirritasjon.
Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
Mistenkes å kunne gi genetiske skader.
Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
Forårsaker skader på skjoldbruskkjertelen ved lengre eller gjentatt eksponering.
Eksponeringsmåte: Kontakt med hud.
Kan forårsake skader på fordøyelsessystemet ved lengre eller gjentatt eksponering.
Eksponeringsmåte: Kontakt med hud.
Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Produktet inneholder xylen, bisfenol-A og epiklorhydrin, epoksyharpiks
(gjennomsnittsmolekylvekt  700), reaksjonsprodukt av, etylacetat, butan-2-ol

Sikkerhetsforanstaltninger og forholdsregler
Legg vekt på svært god ventilasjon og lufting av arbeidsplassen.
Ikke røk, spis og drikk i arbeids- og lagerrommene. Oppbevar heller ingen mat- og
drikkevarer eller tobakk.
Foreskrevet verneutstyr: verneklær eller forkle - vernebrille eller ansiktsvern - tette
vernehansker av gummi eller kunststoff - vernestøvler ved omgang med større mengder.
Substansen må ikke varmes med åpen ild.
Meld straks fra til den overordnede om enhver feil. Utfør reparasjoner korrekt og forsiktig.
Rørledninger må tømmes fullstendig.
Luft godt etter lekkasje. Det er meget viktig å unngå gnistdanning og flammer.
Omtapping kun i rene beholdere.
Når substansen befinner seg i knuselige beholdere må disse transporteres i en ekstra beholder
(f. eks. plastbøtte med håndtak).

Opptreden under farlige situasjoner
Følg bedriftens anvisninger ved slukning av brann.
Mindre branner slukkes med CO2- eller pulverslukningsapparat eller med vannsprutstråle.
Unngå innånding av støv, damp eller branngasser - bruk pustebeskyttelse.
Informer den overordnede eller bedriftsledelsen straks dersom det oppstår lekkasje eller hvis
det spilles væske.

Førstehjelp
Vask forurenset hud grundig med vann og såpe. Dersom væsken er kommet i kontakt med
større hudpartier - skyll med nøddusj og fjern forurensede klær forsiktig.
Ved kontakt med øynene - skyll straks med vann i flere minutter og meld fra til den
overordnede. Kontakt øyelege etter stell i bedriften.
Ved svelging - drikk rikelig med vann, gjerne med aktivkull-tillegg. Forhindre brekninger så
langt det er mulig. Legg vedkommende i stabilt sideleie dersom han/hun er bevisstløs. Tilkall
eller oppsøk lege.
Sørg for frisk luft, ro og varme etter innånding. Kontakt lege om nødvendig.

Faglig korrekt deponering
Sug opp spilt væske med universalbindemiddel og lever væsken i lukket beholder til
vedkommende som er ansvarlige for søppeldeponering. Selv ikke små mengder skal helles ut
i avløpet.

