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Beteckning på farliga ämnen

Resin solution X 50
Faror för människa och miljö
Skadligt vid inandning.
Irriterar huden.
Orsakar allvarlig ögonirritation.
Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Orsakar skador på sköldkörteln genom lång eller upprepad exponering. Exponeringsväg:
Kontakt med huden.
Kan orsaka skador på matsmältningssystemet genom lång eller upprepad exponering.
Exponeringsväg: Kontakt med huden.
Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Produkten innehåller xylen, reaktionsprodukt av bisfenol A och epiklorhydrin med
medelmolekylvikt ≤ 700, etylacetat, 2-butanol

Skyddsåtgärder och förhållningsregler
Se till att arbetsplatsen har god ventilation.
I arbets- och lagerutrymmen är det förbjudet att röka, äta och dricka. Förvaring av livsmedel,
drycker eller tobak är ej heller tillåten.
Föreskriven skyddsutrustning: - skyddsklädsel eller förkläde - skyddsglasögon eller
ansiktsskydd - täta skyddshandskar av gummi eller plast - skyddsstövlar vid hantering med
större mängder.
Substansen får aldrig värmas upp över öppen låga.
Förman skall omedelbart underrättas om varje störning. Reparationer skall genomföras
sakkunnigt och med försiktighet. Rörledningar måste tömmas fullständigt.
Har vätska läckt ut måste under alla omständigheter vädras. Undvik gnistbildning och lågor.
Omtappning endast i rena emballage.
Ömtåliga kärl som innehåller substansen får endast transporteras i en yttre behållare (t.ex.
plastspann med handtag).

Förhållningsregler vid fara
Vid brandbekämpning skall företagsinterna anvisningar noga iakttas.
Släck små bränder med C02- eller pulversläckare, eventuellt med vattenspraystråle.
Undvik inandning av damm, ångor eller brandgaser - använd andningsskyddsapparaten.
Förmannen eller företagsledningen skall utan dröjsmål informeras om läckage resp. när
vätska rinner ut.

Första hjälpen
Tvätta den berörda huden noga med tvål och vatten. När det gäller större hudpartier - spola
omedelbart med nöd-duschen och avlägsna försiktigt nedstänkta klädesplagg.
Efter kontakt med ögonen - spola omedelbart med vatten i flera minuter och underrätta
förmannen. Efter behandlingen på företaget - sök upp ögonläkare.
Drick rikligt med vatten efter förtäring, om möjligt med tillsats av aktivt kol. Kräkning bör
helst förhindras. Vid medvetslöshet placeras personen i stabilt sidoläge. Tillkalla resp. sök
upp läkare.
Se till att personen efter inandning får frisk luft, vila och värme. Vid behov tillkalla läkare.

Sakkunnig avfallshantering
Sug upp utspilld vätska med universalbindemedel och lämna den i likhet med avfall i slutna
behållare till behörigt ställe för avfallshantering. Inte ens ringa mängder får tömmas i
avloppet.

