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Veszélyes anyag megnevezése

Resin solution X 50
A termék a következőket tartalmazza: Biszfenol-A-diglicidil-éter-gyanta M≤700, Toluol, Etil-acetát

Emberre és környezetre veszélyes

d~ d~
Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.
Bőrirritáló hatású.
Súlyos szemirritációt okoz.
Allergiás bőrreakciót válthat ki.
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Feltehetően károsítja a születendő gyermeket.
Álmosságot vagy szédülést okozhat.
Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket.
Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Védőintézkedések és viselkedési szabályok
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Gondoskodjunk a munkahely alapos szellőzéséről és elszívásáról.
A munka- és raktárhelyiségben dohányozni, enni, inni nem szabad. Nem szabad ilyen helyen
ételt, italt, dohányárut tárolni.
Előírt védőfelszerelés: - védőruha vagy -kötény - védőszemüveg vagy arcvédő - szorosan
záró, gumiból vagy műanyagból készült védőkesztyű - nagyobb anyagmennyiség esetén
védőcsizma.
Minden hibát azonnal jelenteni kell a felettesnek. A javításokat szakszerűen, kellő
óvatossággal végezzük el. A csővezetékeket teljesen ürítsük ki.
Folyadék kiömlése után szellőztessünk. A szikraképződést és nyílt lángot feltétlenül kerüljük.
Csak tiszta göngyölegbe szabad áttölteni.
Az anyagot nem szabad nyílt lángon melegíteni.
A munkahelyen nem szabad tárolni nagyobb anyagmennyiséget.

Viselkedés veszélyhelyzet esetén
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Tűzoltás során pontosan tartsuk be az üzemi utasításokat.
A kisebb tüzet CO2- vagy poroltóval, esetleg vízsugárral oltsuk.
Kerüljük a por, gőz vagy égési gázok belélegzését - légzésvédő készüléket használjunk.
Szivárgás vagy folyadék kiömlés észlelése esetén azonnal értesítsük a felettest vagy az
üzemvezetést.

Elsősegély
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Az érintett bőrfelületet vízzel és szappannal alaposan mossuk le. Nagyobb bőrfelület
szennyezése esetén azonnal zuhanyzóval öblítsük le a bőrt és óvatosan vegyük le a
szennyezett ruházatot.
Ha az anyag szembe került, azonnal több percen át vízzel öblítsük a szemet és értesítsük a
felettest. Az üzemi ellátás után keressük fel a szemorvost.
Égési sebesülés esetén a bőrfelületet addig hűtsük hideg vízzel, míg a fájdalom megszűnik. Az
arc- és szemsérülést bekötözni nem szabad. Hívjunk orvost.
Az anyag lenyelése után a sérülttel itassunk sok vizet - esetleg aktívszénnel együtt. Kerüljük a
hánytatást. Eszméletvesztés esetén fektessük a sérültet stabil oldalhelyzetbe. Hívjunk vagy
keressük fel az orvost.
Az anyag belélegzése után gondoskodjunk friss levegőről, helyezzük el a sérültet csendes,
meleg helyen. Szükség esetén hívjunk orvost.

Szakszerű ártalmatlanítás
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Univerzális megkötő anyaggal itassuk fel a kiömlött folyadékot és zárt edényben - a
hulladékokhoz hasonlóan - ártalmatlanítás céljára adjuk át az illetékes szervnek. Kis
mennyiségű anyagot se öntsük ki a lefolyóba.


