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Chemix GmbH
Chemixstraße 17
A-5020 Salzburg

Arbeidsgebied Production
Arbeidsplaats Dissolver 1
Werkzaamheden Form. 01

Omschrijving gevaarlijke stoffen

Resin solution X 50
Produkt bevat: reactieprodukt: bisfenol-A-epichloorhydrine epoxyhars (gemiddeld molecuulgewicht ≤ 700), tolueen,

ethylacetaat

Gevaren voor mens en milieu

d~ d~
Licht ontvlambare vloeistof en damp.

Veroorzaakt huidirritatie.

Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

d~
Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.

Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.

Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.

Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsvoorschriften en gedragsregels

_bV
De werkplaats moet zeer goed geventileerd zijn.

Niet roken, eten en drinken in de werk- en opslagruimten. Geen levensmiddelen, dranken of

tabak opslaan.

Voorgeschreven beschermende uitrusting: - Beschermende kleding of beschermend schort -

Beschermbril of gezichtsbeschermend scherm - gesloten beschermende handschoenen van

rubber of kuntstof - Beschermende laarzen in het geval van het manipuleren van grotere

hoeveelheden.

Elke storing direkt bij de chef melden. Reparaties moeten vakbekwaam en met

voorzichtigheid uitgevoerd worden. De leidingen moeten volledig geleegd worden.

Na het vrijkomen van de vloeistof in alle gevallen ventileren. In alle gevallen moet

vonkvorming en vlamvorming vermeden worden.

Alleen in schone vaten overgieten.

De stof nooit met een open vlam verwarmen.

Slechts kleine hoeveelheden op de werkplaats opslaan.

Gedrag in geval van gevaar

_R _S
In het geval van brandbestrijding de aanwijzingen van het bedrijf nauwgezet in acht nemen.

Kleinere branden met CO2- of poederblussers, of eventueel met een waterstraal, doven.

I n a d e m e n  v a n  s t o f ,  d a m p e n  o f  v e r b r a n d i n g s g a s s e n  v e r m i j d e n  -  e e n

ademhalingsbeschermingsapparaat gebruiken.

Bij het optreden van lekkages, respectievelijk het uitlopen van vloeistof, direkt de chef of de

bedrijfsleiding op de hoogte stellen.

Eerste hulp

?Z
De betreffende delen van de huid grondig met water en zeep reinigen. Bij contact met grotere

huidoppervlakten, direkt met de nood-douche afspoelen en de natte kleding voorzichtig

verwijderen.

Na contact met de ogen, direkt meerdere minuten met water spoelen en de chef op de hoogte

stellen. Na verzorging contact met een oogarts opnemen.

Na inslikken veel water drinken, indien voorhanden aktieve kool toevoegen. Braken moet

zoveel mogelijk verhinderd worden. Bij bewusteloosheid de patient in de stabiele zijligging

brengen. Contact met een arts opnemen ofwel een arts bezoeken.

Na inademen voor frisse lucht, rust en warmte zorgen. Indien nodig de hulp van een arts

inroepen.

Juiste opslag en afvalverwerking

?I@HL ?K@JL
Gemorste vloeistof met een universeelbinder opzuigen en als afvalstof in gesloten vaten op de

juiste wijze opslaan. Zelfs kleine hoeveelheden niet in de riolering lozen.


