
KEMISK APV
Version:1.1 APV Nr.:1587-21 Produkt-ID:1587

Risiko:
LAV

Risikoscore:
8

Identifikation af anvendelse
Intern brug

Normal tilsigtet brug

Anvendelse:

Klargøring af bygningsoverflader
Implementeret brugsscenaries korte titel:
Normal tilsigtet brug

Brugssted

Chymeia test

Udarbejdet af:

Admin

Udarbejdet den:

9. august 2019

Gyldig til:

9. august 2020

Identifikation af stoffet/blandingen og af leverandøren
Handelsnavn

Universalfiller

Leverandør

Borup Kemi I/S
Bækgårdsvej 53
4140 Borup
Tlf: 5756 0020
Fax: 5756 0021
www.borup-kemi.dk

Fareidentifikation
(Se SDS/Kemikalieinstruktion for yderligere information)

Signalord

-

Farepiktogram

Risiko

Ikke anvendelig

Anden mærkning

Indeholder 2-Methyl-2H-isothiazol-3-one. Kan udløse allergisk reaktion. (EUH208).

Anvendelsesbegrænsninger

-

Indeholder:

NAVN: 2-Methyl-2H-isothiazol-3-one
IDENTIFIKATIONSNUMRE: CAS-nr: 2682-20-4 EF-nr: 220-239-6
INDHOLD: 0.1 - <0.25%

Personlige værnemidler
Værnemidler
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Åndedrætsværn

Anbefalet: Kombinationsfilter A2P2. Klasse 2. Brun/hvid

Arbejdstøj

Ingen særlige krav.

Handsker

Nitrilgummi
Gennembrudstid: > 480 min. (Klasse 6)

Øjenbeskyttelse

Ingen særlige krav.

Eksponering ved brug
Eksponering:

Varighed:

30 min.

Hyppighed:

Få gange pr. år

Mængde:

1-5 L

Grænseværdier

Ingen indgående stoffer er listet på den danske grænseværdiliste.

Kontrolforanstaltninger
foruden værnemidler som lægges til grund for vurderingen

Kræves medicinsk overvågning?

Nej

Uheld / Førstehjælpsforanstaltninger

Lokal nødtelefon

00 00 00 00

Placering af slukningsmateriel

I det gule skab

Brandslukningsmiddel

Anbefalet: alkoholbestandigt skum, kulsyre, pulvere, vandtåge.
Vandstråle bør ikke anvendes, da det kan sprede branden.

Kort beskrivelse af førstehjælpstiltag (se SDS / Kemikalieinstruktion for yderligere information)

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.

Indånding

Bring personen ud i frisk luft og hold personen under opsyn.

Hudkontakt

Evt. forurenet hud skylles med vand.
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Øjenkontakt

Fjern evt. kontaktlinser. Skyl straks med vand (20-30 °C) i mindst 15 minutter. Søg læge.

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

Ikke anvendelig

Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Produktet indeholder stoffer som kan udløse en allergisk reaktion, hos allerede sensibiliserede personer.

Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er påkrævet

Ingen særlige

Opbevaring og bortskaffelse
Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Opbevares altid i beholdere af samme materiale som den originale.

Metoder til affaldsbehandling

Produktet er ikke omfattet af reglerne om farligt affald.

EAK-kode:

-

Intern affaldshåndtering

Følg anvisningerne i opslaget på døren

Interne procedure
Bekræftigelse
på APV undervisning og adgang til SDS og kemikalieinstruktion

Underskrift / Dato (medarbejder) Underskrift / dato (supervisor)

Side 3 / 3


