
KEMIKALIEINSTRUKTION
Universalfiller

Interne forhold og identifikation af kemikaliet
Handelsnavn

Universalfiller
Nødtelefon

Giftlinien tlf. 82 12 12 12 (altid åben)
Brugssted

Chymeia test
Anvendelse

Klargøring af bygningsoverflader
Intern synonymer/kaldenavne

Dato for udarbejdelse
24. januar 2018

Fareidentifikation
2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Ikke klassificeret i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP)
Farepiktogram
Signalord

-
Risiko m.v.

Ikke anvendelig
Sikkerhed
Anden mærkning

Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres. (EUH210)
Indeholder 2-Methyl-2H-isothiazol-3-one. Kan udløse allergisk reaktion. (EUH208).

2.3. Andre farer
Personligt værnemidler

Placering af værnemidler
I John's skab

Luftvejene
Anbefalet: Kombinationsfilter A2P2. Klasse 2. Brun/hvid

Hud og krop
Anvend egnede beskyttelsesklæder, der er EN-godkendt type 6 og Kategori III.

Hænder
Anbefalet: Nitrilgummi. Gennembrudstid: > 480 min. (Klasse 6)

Øjne
Ingen særlige krav.

Førstehjælp
Lokal nødtelefon

00 00 00 00
Indånding

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

Evt. forurenet hud skylles med vand.
Placering af nødbruser

På toilettet
Forbrænding

Ikke anvendelig
Øjenkontakt

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

Ved toilettet
Indtagelse
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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.

Brandbekæmpelse
Brandfarlighed

Ingen særlige
Slukningsmidler

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

Placering af slukningsmidler
I det gule skab

Uheld/spild/affald/miljø
Uheld/spild

Sikkerhedsforanstaltninger
Ingen særlige krav.

Opsamlingsmetode/værnemidler
Brug sand, kattegrus, savsmuld eller universalbindemiddel til opsamling af væsker. Rengøring foretages for så vidt
muligt med rengøringsmidler. Opløsningsmidler bør undgås.

Placering af hjælpemidler til spildopsamling
I det gule skab

Kontakt
00 00 00 00

Affald
Metode til affaldsbehandling

-
Mærkning af affald

-
Opbevaring af affald

Følg anvisningerne i opslaget på døren
Miljø

Produktet indeholder økotoxiske stoffer, som kan have skadelige virkninger for vandlevende organismer.

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

Begrænsninger og særlige uddannelse
Anvendelsesbegrænsninger

-
Krav om særlig uddannelse

-

Andet
Fysisk opbevaring
Intern transport

Under transport skal kemikalier stå stabilt og sikret mod stød f.eks. i bur, kasse eller på rullebord med høje kanter.
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