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Toimi

Vaara-ainenimike

Resin solution X 50
Vaarat ihmiselle ja ympäristölle
Haitallista hengitettynä.
Ärsyttää ihoa.
Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
Epäillään aiheuttavan perimävaurioita.
Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
Vahingoittaa kilpirauhasta pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa. Altistumistapa:
ihokosketus.
Saattaa vahingoittaa ruoansulatusjärjestelmää pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa.
Altistumistapa: ihokosketus.
Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
Tuote sisältää ksyleeni, bisfenoli-A-epikloorihydriini, reaktiotuote, epoksihartsi
(keskimääräinen molekyylipaino  700), etyyliasetaatti, butan-2-oli

Turvallisuustoimenpiteet ja käyttäytymisohjeet
Työpaikan tuuletuksesta ja ilmanvaihdosta on huolehdittava.
Työ- ja varastotiloissa ei saa tupakoida, syödä eikä juoda. Eikä niissä myöskään saa säilyttää
elintarvikkeita, juomia tai tupakkaa.
Määräysten mukainen suojavarustus: - suoja-asu tai esiliina - suojasilmälasit tai kasvosuojus tiiviit, kumiset tai muoviset suojakäsineet - suojasaappaat, kun käsitellään suurempia määriä.
Ainetta ei saa koskaan lämmittää avotulella.
Kaikenlaiset häiriöt tulee heti ilmoittaa työnjohtajalle. Korjaukset on suoritettava
asianmukaisesti ja varovasti. Putkijohdot on tyhjennettävä täysin.
Jos nestettä pääsee vuotamaan, on ehdottomasti tuuletettava. Kipinöintiä ja palavaa tulta on
ehdottomasti vältettävä.
Saa siirtää vain puhtaisiin astioihin.
Kun ainetta sisältävää särkyvää astiaa kuljetetaan, tulee käyttää päällysastiaa (esim.
sangallista muoviämpäriä).

Käyttäytyminen vaaratilanteessa
Palontorjunnassa tulee noudattaa tarkasti toimintaohjeita.
Pienemmät palot sammutetaan CO2- tai jauhesammuttimella, mahd. vesisuihkulla.
On vältettävä pölyn, höyryjen ja palokaasujen sisään hengittämistä - käyttäkää hengityksen
suojainta.
Jos esiintyy vuoto tai nestettä valuu hukkaan, on työnjohtajalle tai tehtaanjohdolle heti
ilmoitettava tapahtuneesta.

Ensiapu
Kyseessä oleva ihoalue tulee pestä huolellisesti vedellä ja saippualla. Jos suuri ihoalue on
kastunut, tulee se heti huuhdella hätäsuihkulla ja kastuneet vaatteet on poistettava varovasti.
Jos ainetta joutuu silmään, on sitä huuhdeltava heti useamman minuutin ajan vedellä ja
ilmoitettava asiasta työnjohtajalle. Paikan päällä tapahtuneen ensiavun jälkeen on mentävä
silmälääkärille.
Jos ainetta on nielaistu, tulee juoda runsaasti vettä ja siihen on lisättävä aktiivihiiltä, jos sitä
on saatavilla. On estettävä oksentaminen jos mahdollista. Tajuttomuustilassa asetettava
kylkiasentoon. Lääkäri on kutsuttava paikalle tai on mentävä vastaanotolle.
Sisäänhengityksen jälkeen on huolehdittava riittävästä raikkaan ilman saannista, levosta ja
lämmöstä. Lääkärille on ilmoitettava.

Asianmukainen hävittäminen
Kaatunut neste tulee imeyttää yleissidosaineella ja kuten jätteet vietävä suljetuissa astioissa
asianomaiseen jätteenkäsittelypaikkaan. Pieniäkään määriä ei saa kaataa viemäriin.

