
Mærkningsinformation

Væsentligste skadevirkninger: Meget brandfarlig væske og damp. Forårsager hudirritation. Kan forårsage irritation af
luftvejene. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Kan forårsage allergisk hudreaktion.

2.3. Andre farer: Ved sammenblanding af to komponenter skal sikkerhedsdatabladene for begge
komponenter følges.

H-sætninger

H225 Meget brandfarlig væske og damp.

H315 Forårsager hudirritation.

H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.

H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.

Piktogrammer

Signalord: Fare

Øvrige lokale oplysninger

Udfærdiget af: Jette Horsholt

Særlige bestemmelser

Særlige bestemmelser: Ved en arbejdspladsvurdering (APV) skal det sikres, at ansatte ikke er udsat for
påvirkninger, der kan indebære en risiko ved graviditet eller amning.

Risikovurdering og sikker håndtering

Egnede foranstaltninger til
eksponeringskontrol:

Undgå indånding. Undgå kontakt med hud og øjne. Der skal være adgang til rindende vand
og øjenskyller. Arbejdet skal foregå under velventilerede forhold (eksempelvis mekanisk
rumventilation).
Hvis produktet bruges i et lukket system (feks Optivac), reduceres risikoen for
sundhedsskadelige påvirkninger

Anbefalet uddannelse: Brugerne skal have kendskab til denne arbejdspladsinstruktion

Information om personlige værnemidler

Personlige værnemidler,
åndedrætsværn:

Normalt ikke påkrævet.

Personlige værnemidler,
øje-/ansigtsbeskyttelse:

Brug beskyttelsesbriller ved risiko for stænk i øjnene.

Personlige værnemidler,
håndbeskyttelse:

Brug beskytteseshandsker af latex, nitril eller neopren ved risiko for hudkontakt.

Opbevaring
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Sikker opbevaring på
arbejdspladsen:

Opbevares i depot

Se etiket eller pakningsindlæg.

Information om førstehjælp

Førstehjælpsudstyr: Øjenskyllevæske

Placering (Førstehjælpsudstyr): Øjenskyllevæske i skyllerum eller ved stinkskab. Eller rindende vand ved håndvask.

Nødtelefon: 41900

Øjenkontakt: Skyl straks med vand (helst fra øjenskyller) i mindst 15 min. Spil øjet godt op. Fjern
eventuelle kontaktlinser. Søg læge ved vedvarende ubehag.

Hudkontakt: Fjern forurenet tøj. Vask huden med vand og sæbe. Søg læge ved vedvarende ubehag.

Indånding: Søg frisk luft. Ved vejrtrækningsstop gives kunstigt åndedræt/ilt (dog ikke mund til næse
metoden). Søg læge ved vedvarende ubehag.

Indtagelse: Skyl munden grundigt og drik 1-2 glas vand i små slurke. Fremkald ikke opkastning. Hvis
opkastning indtræffer, holdes hovedet så lavt, at der ikke kommer maveindhold i lungerne.
Søg læge ved ubehag.

Forbrændinger: Skyl med vand, indtil smerterne ophører. Fjern tøj, som ikke er fastbrændt - søg
læge/sygehus, fortsæt om muligt skylningen til lægen overtager behandlingen.

Forholdsregler over for udslip ved uheld

Metoder og udstyr til
inddæmning og oprensning:

Små spild: opsamling med papir

Stort spild: opsamling med måtter Ved spild i sterilt felt, lægges hurtigt absorberende emne
over. Desuden flyttes instrumenterne til nyt sterilt dækket bord, hvorefter de våde
afdækninger mv bortkastes i  gul plastsæk som lukkes med strips.

Mindre spild tørres op med en klud. Spild overføres til egnede affaldsbeholdere.

Placering (Metoder og udstyr til
inddæmning og oprensning):

Depot ved stinkskab

Affaldshåndtering

Affaldsbehandlingsmetoder: Stilles til afhentning af portør.

Vejledende kemikalie affaldsgruppe: Z

Placering
(Affaldsbehandlingsmetoder):

I affaldsrum

Information om brandbekæmpelse

Slukningsmetoder: brandslange , skumslukker

Valg af slukningsmidler og slukningsmetoder skal altid følge arbejdspladsens retningslinjer.

Placering (Slukningsmetoder): Ren gang eller uren gang samt på gang udenfor sterilcentralen

Øvrige produkt oplysninger

Stof Koncentration Bemærkninger CLP-klassificering
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methylmethacrylat  > 90 1

Flam. Liq. 2;H225
Skin Irrit. 2;H315
Skin Sens. 1;H317
STOT SE 3;H335

N,N-dimethyl-p-toluidin  < 4 1

Acute Tox. 3;H301
Acute Tox. 3;H311
Acute Tox. 3;H331
STOT RE 2;H373
Aquatic Chronic 3;H412

1,4-dihydroxybenzen  < 0,1 2

Acute Tox. 4;H302
Skin Sens. 1;H317
Eye Dam. 1;H318
Muta. 2;H341
Carc. 2;H351
Aquatic Acute 1;H400

Se punkt 16 for ordlyd af H-sætninger.
1 = Stoffet er optaget på Arbejdstilsynets liste over organiske opløsningsmidler.

2 = Stoffet er optaget på Arbejdstilsynets bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer.
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