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LEVERANDØRSBRUGSANVISNING

Produktnavn: SE84/SE84HT/SE84-1/SE84LV PREPREG

Versionsnr: 3Revisionsdato: 23. Jul. 2002. erstatter: 6. Feb. 2002

SIKKERHEDSDATABLAD DK

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN:

Produktnavn: PR-nr.: 800631SE84/SE84HT/SE84-1/SE84LV PREPREG

Varetype: Glas- eller kulfiber impræneret med epoxy-resin

Nødtelefon:

Lægen kan rette henvendelse til 

Giftinformationen på tlf:

35 31 60 60. Bispebjerg Hospital.

Leverandør:

Hallkvist Trading ApS

Nordre Strandvej 119F

3150  Hellebæk

Telefon: +45 702 55005

Telefax: +45 702 55006

Producent:

SP SYSTEMS LTD

St Cross Business Park,

Telefon: +44 1983 828000

Telefax: +44 1983 828100

Anvendelsesområde: Anvendes til fremstilling af kompositemner.

2. SAMMENSÆTNING/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER:

Beskrivelse af produktet. Glasfibervæv imprægneret med epoxy.

Indeholder:

%: Faremærkning: R-sætninger: Anm.: Note:Kemisk navn:CAS-nr: EF-nr.:

> 50% epoxy novolac resin Xi, N R36/38, R43, 

R51/53

19003-36-5

5 - 15% Bisphenol 

a-(epichlorhydrin)-reaktions

produkt

Xi R36/38, R43 125036-25-3

1 - 5% 1,1'-(4-methyl-m-phenylen)

bis(3,3'-dimethyl)urea

17526-94-2

1 - 5% cyanoguanidin Xn R20/21/22461-58-5

Epoxyforbindelse1)

3. FAREIDENTIFIKATION:

Væsentligste farer for mennesker og miljø:

Irriterer øjnene og huden. Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.

Symptomer: -

4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER:

Generelt:

I tvivlstilfælde skal læge kontaktes.

Indånding:

Er ikke sandsynlig, da produktet ikke er flygtigt eller forstøves under anvendelsen.

Øjenkontakt:

Skyl straks med rigeligt vand i mindst 10 minutter. Spil øjet godt op. Søg læge ved fortsat irritation.

Hudkontakt:

Forurenet tøj fjernes straks, og forurenet hud vaskes grundigt med sæbe og vand. Skyl efter med vand. Afslut altid 

afrensning med påsmøring af fed creme.

Indtagelse:

Fremkald IKKE opkastning. Drik mælk eller vand. I tilfælde af opkastning holdes hovedet lavt, så der ikke kommer 

maveindhold i lungerne. Tilkald læge eller ambulance.

Forbrænding:

Skyl med vand indtil smerterne ophører. Fjern under skylningen tøj, som ikke er fastbrændt fra det forbrændte område. 

Tilkald læge eller ambulance.

5. BRANDBEKÆMPELSE:

Egnede slukningsmidler:
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Brand slukkes med vandtåge, skum, pulver eller kulsyre.

Slukningsmidler som ikke må anvendes:

Brug ikke vandstråle, der spreder branden.

Særlige farer:

I tilfælde af ophedning eller brand dannes giftige gasser.

Personlige værnemidler:

Brug luftforsynet åndedrætsværn og fuld beskyttelsesdragt ved brandslukning.

6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD:

Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer:

Vedrørende personlige værnemidler, se punkt 8. Uvedkommende holdes væk.

Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af miljøet:

Undgå udledning til kloak, vandløb, søer og lignende. Ved risiko for forurening skal miljømyndigheden straks 

underrettes.

Metoder til oprydning:

Vedrørende bortskaffelse, se punkt 13. Spild, rester m.v. skal opsamles i den særlige affaldsbeholder, mærket.: 

"Epoxyaffald. Pas På! Eksemfare".

7. HÅNDTERING OG OPBEVARING:

Håndtering:

Undgå kontakt med hud og øjne. Hænderne skal vaskes ved arbejdstidsophør og før eventuelle pauser. Der må ikke 

spises, drikkes eller ryges, ligesom opbevaring af mad, drikkevarer og tobak ikke må finde sted, hvor der er en risiko 

for forurening fra kræftfremkaldende stoffer. Personlig beskyttelse: se punkt 8.

Opbevaring:

Opbevares ved temperaturer under 40° C og ikke i sollys. Opbevares utilgængeligt for børn. Opbevares adskilt fra 

levnedsmidler, drikkevarer og foderstoffer.

Særlig Miljøbeskyttelsesforanstaltninger:

Brandrester og forurenet slukningsvand skal bortskaffes i overensstemmelse med myndighedernes retningslinier.

8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER:

Tekniske foranstaltninger:

Sørg for effektiv mekanisk ventilation. Sørg for adgang til øjenskylleflaske og håndvask med rindende håndvarmt vand 

i arbejds- og opbevaringslokaler. Hanerne må ikke være håndbetjente. Der skal også være adgang til bruserum med 

varmt og koldt vand. Sammen med vaskefaciliteterne skal der være egnet rensemiddel, mild sæbe, bløde 

engangshåndklæder og egnede hudcremer til påsmøring efter vask, samt affaldbeholder. Der skal indrettes et særligt 

omklædningsrum, adskilt fra andre omklædningsrum, for de personer, der arbejder med epoxyharpikser og 

isocyanater. Gangtøj og arbejdstøj skal kunne opbevares hver for sig.

Beskyttelse af åndedrætsorganer:

Der er intet påkrævet.

Beskyttelse af hænder:

Beskyttelseshandsker af typen 4H anvendes. Gennembrydningstid > 240 min. Skift handsker hyppigt under brug. 

Brugte handsker må ikke genanvendes. Spørg din handske-leverandør. Beskyttelsescreme må ikke bruges under 

handsker eller i stedet for handsker.

Beskyttelse af øjne:

Brug egnede beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm som beskyttelse mod stænk.

Beskyttelse af huden:

Anvend beskyttelsesdragt. Beklædning, som er blevet forurenet med produktet skal aftages med det samme.

Generelt:

Arbejdet skal tilrettelægges og udføres således, at hudkontakt undgås. Der må ikke spises eller ryges under brugen.

9. FYSISK / KEMISK EGENSKABER:

Fysisk tilstand: Fast

Farve: -

Lugt: Lugtfri

Selvantændelighed: Ikke selvantændeligt

200 ° CFlammepunkt:

-Eksplosionsgrænse:

460 ° CAntændelsespunkt:

nejVandopløselig:
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10. STABILITET OG REAKTIVITET:

Stabilitet:

Stabil under normale temperaturforhold.

Forhold, der skal undgås:

Undgå kraftig ophedning og åben ild.

Materialer, der skal undgås:

Stærke syrer og stærke baser. Stærke oxidationsmidler.

Farlige nedbrydningsprodukter:

I tilfælde af ophedning eller brand dannes giftige gasser.

Udhærdingstider for epoxy-harpikser og isocyanater:

12 h. v/80 ° C

11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER (sundhedsfarlige egenskaber):

Huden:

Ved hyppig kontakt med huden kan allergisk kontakteksem udvikles over for epoxyharpikser. Symptomer er kløe, små 

knopper og evt. vabler. Ved stærk reaktion opsvulmer og væsker huden.

Øjnene:

Stænk i øjnene giver irritation.

Indtagelse:

Indtagelse i forbindelse med uheld kan give opkastninger og mavesmerter.

Langtidseffekt:

Sensibilisering gennem hudkontakt mulig.

12. MILJØOPLYSNINGER:

Kort- og langtidsvirkninger på økotoksiciteten:

Giftig for organismer, der lever i vand, ved direkte udledning i overfladevand. Kan forårsage uønskede 

langtidsvirkninger i vandmiljøet.

Mobilitet: -

Nedbrydelighed:

Produktet er ikke let nedbrydelig.

Akkumulering: -

Generelt:

Ringe fare for vand.

LogPow:

13. BORTSKAFFELSE:

Generelt:

Affaldsbeholderen skal mærkes med en advarsel, f.eks.: "Epoxyaffald. Pas på! Eksemfare".

Bortskaffelse:

Bortskaffes efter kommunens regulativ om farligt affald. Et eksempel på et EAK-kode nr. (se nedenfor), jf. Miljø- og 

Energiministeriets affaldsbekendtgørelse. Indtil kommunen har udarbejdet regulativ om farligt affald, skal bortskaffelse 

ske efter de hidtidige regler om kemikalieaffald til Kommunekemi eller kommunal modtagestation.

Kemikalieaffaldsgruppe: C

05.99Affaldsfraktion:

EAK-kode (affaldskatalog nr.): 08 04 09 Klæbestof- og fugemasseaffald indeholdende organiske 

opløsningsmidler eller andre farlige stoffer

14. TRANSPORTOPLYSNINGER:

Produktet er ikke omfattet af reglerne om transport af farligt gods.

OPLYSNINGER OM REGULERING:15.

Generelt:

Ved erhvervsmæssig arbejde med epoxyprodukter skal Arbejdstilsynets bekendtgørelse om epoxyharpikser og 

isocyanater m.v. følges.

Mærkning:
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Miljøfarlig

N

Lokalirriterende

Xi

R43 Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden

R36/38 Irriterer øjnene og huden

R51/53 Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede 

langtidsvirkninger i vandmiljøet

S24 Undgå kontakt med huden.

S26 Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.

S28 Kommer stof på huden vaskes straks med store mængder sæbe og vand.

S61 Undgå udledning til miljøet. Se særlig vejledning/sikkerhedsdatablad.

S37/39 Brug egnede beskyttelseshandsker og -briller/ansigtsskærm under arbejdet.

Særlig mærkning: Indeholder epoxyforbindelser. Se fabrikantens oplysninger.

MAL-kode: 00 - 5 (1993)

Anvendelsesbegrænsninger:

Personer, der har eksem el. konstateret epoxyallergi, må ikke arbejde med denne type produkter. Personer med kraftig 

håndsved (hyperhidrosis manuum) må ikke arbejde med stofferne eller materialerne. Må ikke anvendes af unge under 

18 år, jvfr. Arbejdsministeriets bekendtgørelse om unges arbejde.

Krav til særlig uddannelse:

Må kun anvendes erhvervsmæssigt af personer, der har gennemgået den særlige uddannelse for arbejde med epoxy 

og isocyanater.

ANDRE OPLYSNINGER:16.

R43 Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden

R20/21/22 Farlig ved indånding, ved hudkontakt og ved indtagelse

R36/38 Irriterer øjnene og huden

R51/53 Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet

Generelt:

Dette produkt skal opbevares, håndteres og bruges i overensstemmelse med god industriel arbejdshygiejnisk praksis.

Råd om oplæring/instruktion:

Vedrørende uddannelse, se punkt 15. Brugeren skal være grundigt instrueret i arbejdets udførelse, produktets farlige 

egenskaber samt nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.

Afsluttende bemærkning:

Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vort kendskab og vor kontrol, gøres opmærksom på, at det altid påhviler 

brugeren at foretage de nødvendige forholdsregler for at efterleve gældende regler.

Rettelser:

Pkt. 2. Indholdstoffer. Pkt. 3. Væsentlige farer for mennesker og miljø. Pkt. 8. Handsker. Pkt. 12. Økotoksicitet. Pkt. 15. 

Mærkning.

Udarbejdet af: trotters/HF

Sidst revideret af: trotters/wbl


