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Delovno področje Production
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Opis nevarnosti materiala

Resin solution X 50
Preparat vsebuje: Reakcijski produkt bisfenola A epiklorohidrinske smole s povprečno molekulsko težo ≤ 700, Toluen,

Etil acetat

Nevarnosti za ljudi in okolje

d~ d~
Lahko vnetljiva tekočina in hlapi.

Povzroča draženje kože.

Povzroča hudo draženje oči.

Lahko povzroči alergijski odziv kože.

d~
Sum škodljivosti za nerojenega otroka.

Lahko povzroči zaspanost ali omotico.

Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti.

Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.
Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Ukrepi za varno rokovanje

_bV
Poskrbeti za pravilno zračenje in ventilacijo na delovnem mestu.
Na delovnem mestu in v skladišč ni priporočljivo ne kaditi, jesti, piti in ne shranjevati hrane,
pijače in tobaka.
Priporočljiva zaščitna sredstva: - zaščitna halja ali predpasnik - zaščitna očala ali ščitnik za
obraz - zaščitne rokavice iz gume ali plastike - zaščitni škornji pri delu z večjimi količinami
preparata.
Vsako težavo je potrebno takoj javiti nadrejenemu. Popravila se morajo izvršiti pravilno in
previdno. Cevi morajo biti popolnoma spraznjene.
V primeru razlitja vključi ventilacijo. Preprečiti stik z iskrami in ognjem.
Polniti samo v čisto embalažo.
Nikoli segrevati snovi z odprtim plamenom.
Ne shranjevati velikih količin na delovnem mestu.

Ukrepi v nevarnosti

_R _S
V primeru požara, se je potrebno držati navodil za varno delo.
Manjše požare lahko pogasimo z CO2, gasilnim prahom ali z razpršenim vodnim curkom.
Ne vdihavati prahu, hlapov ali dima - uporabljati dihali aparat.

V primeru razsutja ali razlitja, nemudoma o tem obvestiti nadrejenega ali vodjo oddelka.

Prva pomoč

?Z
Onesnaženo kožo takoj sprati z vodo in milom. V primeru onesnaženja večje površine kože,
je potrebno spiranje z varnostno prho in previdno odstraniti onesnaženo obleko.
Pri poškodbah oči moramo 10 do 15 minut spirati oko z vodo in obvestiti nadrejenega. Po

internem navodilu je potrebno obiskati očesnega specialista.
Pri opeklinah, kožo hladimo z mrzlo vodo, dokler ne omilimo bolečine. Opeklin obraza in oči

ne obvezujemo. Poiščemo zdravniško pomoč.
V primeru zastrupitve z zaužitjem moramo dati piti izdatno količino vode in po možnosti z

dodatkom aktivnega oglja. Ne smemo povzročiti bruhanja! V primeru nezavesti položaj in
prevoz v stabilni bočni legi. Pripeljati v zdravniško oskrbo.
V primeru vdihavanja ponesrečenca odnesemo na svež zrak, položimo in pokrijemo.

Obvestimo zdravnika.

Odstranjevanje odpadkov

?I@HL ?K@JL
Pobrati z materialom, ki veže nase tekočino ( pesek ali absorbcijsko sredstvo ) in skupaj z
odpadnim materialom izročiti uradno pooblaščenim zbiralcem v zaprti embalaži.Niti

najmanjših količin ne smemo spustiti v odtok.


