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MyProduct - SDS example, not valid for use  

Uddrag af APB 
 

Interne forhold og identifikation af kemikaliet 
 

  Handelsnavn Nødtelefon 
   MyProduct - SDS example, not valid for use  Giftlinien tlf. 82 12 12 12 (altid åben). 
  Brugssted Anvendelse 
   CHYMEIA laboratorie  Industrielt formål 
  Intern kontaktperson Email på intern kontaktperson 
   Lars Bugge.   info@chymeia.com.  
  Intern beskrivelse af produktet Interne synonymer/kaldenavne 
      
 

PUNKT 2: Fareidentifikation 

 

 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen 

   
Flam. Liq. 3; H226 
Skin Irrit. 2; H315 
Acute Tox. 4; H332 

  Farepiktogram 

   

 
  Signalord 
   Advarsel  
  Risiko m.v. 

   

Brandfarlig væske og damp. (H226)  
Forårsager hudirritation. (H315)  
Farlig ved indånding. (H332)  
 

  

Sikkerhed 
 

Generelt - 

  

Forebyggelse Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre 
antændelseskilder. Rygning forbudt. (P210).  
Undgå indånding af tåge/damp/røg/spray. (P261).  
Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj. (P280).  

  
Reaktion Ved brand: Anvend alkohol-resistent 

skum/kulsyre/pulver/vandtåge/karbondioxid/tørt sand til brandslukning. 
(P370+P378).  

  Opbevaring Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt. (P403+P235).  

  
Bortskaffelse Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer. 

(P501).  
  Anden mærkning 

   
UFI: YJAX-3JN5-F41Y-0WS4. Indeholder butylmethacrylat. Kan udløse allergisk reaktion. (EUH208). 
Indeholder epoxyforbindelser. Kan udløse allergisk reaktion. (EUH205)  

 

Førstehjælp 
 

 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger 
 

  Interne 1.hjælpsudøvere 
   Se førstehjælpsplan i fælleskøkken 
  Generelt 

   

Ved uheld: Kontakt læge eller skadestue - medbring etiketten eller denne arbejdspladsbrugsanvisning. 
Lægen kan rette henvendelse til Arbejds- og miljømedicinsk klinik, Bispebjerg Hospital, tlf. 38 63 61 72. 
Ved vedvarende symptomer eller ved tvivl om den tilskadekomnes tilstand skal der søges lægehjælp. Giv 
aldrig en bevidstløs person vand eller lignende. 
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  Indånding 

   
Bring den tilskadekomne ud i frisk luft. Sørg for at den tilskadekomne er under opsyn. Forebyg chok ved at 
holde den tilskadekomne varm og i ro. Giv kunstigt åndedræt hvis åndedrættet ophører. Ved 
bevidstløshed; anbring den tilskadekomne i aflåst sideleje. Tilkald ambulance. 

  Hudkontakt 
   Forurenet tøj og sko fjernes straks. Forurenet hud skylles grundigt og længe med vand. Kontakt læge. 
  Placering af nødbruser 
   I laboratorie øst ved stinkskab A2 
  Øjenkontakt 
   Fjern evt. kontaktlinser. Skyl straks med vand (20-30 °C) i mindst 15 minutter. Søg læge. 
  Placering af øjenskyller 
   Ved hovedvask 
  Indtagelse 

    

Giv personen rigeligt at drikke og hold personen under opsyn. Ved ildebefindende: Kontakt omgående 
læge og medbring denne arbejdspladsbrugsanvisning eller etiketten fra produktet. Fremkald ikke 
opkastning, medmindre lægen anbefaler det. Sænk hovedet, således at evt. Opkast ikke vil løbe tilbage i 
munden og halsen. 

  Forbrænding 
   Skyl med rigelige mængder vand indtil smerten ophører og fortsæt derefter i 30 min. 
 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede 

   

Neurotoxiske virkninger:  Produktet indeholder opløsningsmiddel, som kan have effekt på nervesystemet. 
Symptomer på neurotoxicitet kan være; appetittab, hovedpine, svimmelhed, susen for ørene, prikkende 
følelser i huden, kuldskærhed, kramper, koncentrationsbesvær, træthed mv. Gentagen eksponering for 
opløsningsmidler kan resultere i, at hudens naturlige fedtlag nedbrydes. Huden vil derefter være mere 
udsat for optag af skadelige stoffer som fx allergener. 
Produktet indeholder stoffer, som kan udløse en allergisk reaktion, hos allerede sensibiliserede personer. 
Irritative virkninger:  Produktet indeholder stoffer som er lokalirriterende ved hud/øjenkontakt eller ved 
indånding. Kontakt med lokalirriterende stoffer kan resultere i, at kontaktområdet bliver mere udsat for 
optag af skadelige stoffer som fx allergener. 

  Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig 
   Ingen særlige 
  Oplysning til lægen 
   Medbring dette sikkerhedsdatablad. 
 

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring  
 

 Forholdsregler for sikker håndtering 

   

Undgå statisk elektricitet. Elektrisk udstyr bør beskyttes i henhold til gældende normer. For at aflede statisk 
elektricitet under overførsler, skal beholdere jordforbindes og forbindes med modtagerbeholderen med en 
ledning. Brug ikke gnistdannende værktøj.  
Rygning, indtagelse af mad og drikke er ikke tilladt i arbejdslokaler. Se afsnittet 
"Eksponeringskontrol/personlige værnemidler" for oplysning om personlig beskyttelse.  

 
 

Personlige værnemidler  
 

  - 

 
  Placering af værneudstyr: 
   I omklædningsrum i grønt skab 
  Generelt 

   

Såfremt arbejdsprocessen er omfattet af bekendtgørelsen om arbejde med kodenummererede produkter 
(Arbejdstilsynets Bekendtgørelse nr. 302/1993), skal værnemidler vælges i overensstemmelse hermed. Se 
evt. produktets kodenummer i afsnittet om 'Fareidentifikation'. Sikkerhedsforanstaltningerne skal 
opretholdes indtil produktet er fuldt udhærdet. Se punkt 10.2. Anvend kun CE mærket værneudstyr.  

  Luftvejene 

   
Ved påføring med pensel eller rulle 
Anbefalet: Kombinationsfilter A2P3. Klasse 2/3. Brun/hvid 
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Ved slibning 
Anbefalet: SL . P3 . Hvid  

  Hud og krop 

   
Anvend egnede beskyttelsesklæder, der er EN-godkendt type 6 og Kategori III. 
Gangtøj og arbejdstøj skal opbevares adskilt. 

  Hænder 

   

Ved kort tids brug 
Nitrilgummi 
Handsketykkelse: 0,3 mm. 
Gennembrudstid: > 480 min. (Klasse 6) 
 
Ved længere tids brug 
4H/Barrier 
Handsketykkelse: 0,5 mm. 
Gennembrudstid: > 120 min. (Klasse 4) 

  Øjne 
   Brug beskyttelsesbriller med sideskjold.  
 

Fysisk-kemiske egenskaber  
 

 Fysisk tilstand Farve Lugt pH Viskositet Massefylde (g/cm3) 

 Flydende Blå 
Opløsningsmidde
l 

7 
Ingen data 
tilgængelige  

1,01 

 

Affald  
 

   EAK-kode Kemikalieaffaldsgruppe:   
   08 01 11* Kemikalieaffaldsgruppe: H   

   Produktet er omfattet af reglerne om farligt affald.  
 Intern affaldshåndtering 
   Se interne regler for affaldshåndtering 
 

Begrænsninger og særlig uddannelse 
 

  Anvendelsesbegrænsninger 
   Produktet må ikke anvendes erhvervsmæssigt af unge under 18 år. Se Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 

239 af 6. april 2005 om unges arbejde for evt. undtagelser. 
Gravide og ammende må ikke udsættes for påvirkninger fra produktet. Risikoen og muligheden for tekniske 
foranstaltninger eller indretning af arbejdsstedet til imødegåelse af sådanne påvirkninger skal derfor 
vurderes. 
Må ikke anvendes af personer der har eksem eller konstateret epoxyallergi samt personer der lider af 
kraftig håndsved. 

  Krav om særlig uddannelse 
   Brugeren af produktet skal have gennemgået særlig uddannelse for arbejde med polyurethan- og 

epoxyprodukter. 
  Andet 
   Ikke anvendelig 
 

Anden lokal information om brugsstedet  
 

 Placering af slukningsmateriel 
   På hovedgang ved indgang på væggen 
 Hjælpemidler til spildopsamling 
   I hjørnet af parkeringsplads i blå tønder 
 Telefonnummer til lokale miljømyndigheder 
   +45 7240 1622 
 Intern transport 
   Transporteres på rullebord med kant 
 Dette dokument er udarbejdet af 
   HALA/CHYMEIA 
 


