
Arbejdspladsbrugsanvisning APB

A Svejsning & slibning C Lavrisiko kemikalier R22                                

F

Sprinkler                                

C

Nitrogen                               

A

Åndedræts-

værn

Undgå svejsegasser.

Anvend udsugningsanlæg.

Hvor det ikke er muligt, anvendes luftforsynet åndedrætsværn.

Undgå indånding af dampe.

Anvend udsugningsanlæg ved længerevarende anvendelse.

R134                                

F

Propylen                                

E

Oxygen                                 

A

Handsker
Undgå at huden udsættes for svejselys og svejsesprøjt.

Anvend svejsehandsker.

Undgå hudkontakt.

Anvend nitril engangshandsker, hvis der er risiko for hudkontakt.                    

Kassér handsken efter brug.

R404a                                

F

Ethylen                                

E

Etylen                                

A

Ansigtsværn
Undgå udsættelse for svejselys.

Anvend svejsemaske og skærebriller.

Tætsiddende slibebriller bruges når der slibes

Undgå øjenkontakt.

Anvend beskyttelsesbriller, hvis der er risiko for øjenkontakt.

R407C                                

F

PVC rensevæske                                

E

Beklædning Anvend arbejdstøj.
Anvend arbejdstøj, skift jævnligt.

Skift arbejdstøj, hvis det er forurenet af kemikalie.

R410a                                

F

Læksøger spay                                

C

Høreværn påbudt

Rygning forbudt i arbejdszonen

RS 24                                

F

Afkalker Ismaskine 

H 421                               

E

D Sprayprodukter og brandfa. pro. F Kølemidler R290                                

F

Loctite                                

E

Åndedræts-

værn

Undgå indånding af dampe.

Åndedrætsværn ved længerevarende anvendelse.

Undgå indånding af dampe.

Anvend friskluftsanlæg ved længerevarende anvendelse.

R600                                

F

Silicone                                

E

Handsker
Undgå hudkontakt.

Anvend nitril engangshandsker, hvis der er risiko for hudkontakt.                    

Kassér handsken efter brug.

Undgå hudkontakt. WD 40                                

D

Ansigtsværn
Undgå øjenkontakt.

Anvend beskyttelsesbriller, hvis der er risiko for øjenkontakt.

Undgå øjenkontakt.

Anvend beskyttelsesbriller, hvis der er risiko for øjenkontakt.

Rust opløser                                

D

Beklædning
Anvend arbejdstøj, skift jævnligt.

Skift arbejdstøj, hvis det er forurenet af kemikalie.

Anvend arbejdstøj, skift jævnligt.

Skift arbejdstøj, hvis det er forurenet af kemikalie.

Rygning forbudt på grund af brandfaren Rygning forbudt på grund af barnd og eksplosionsfare

Beredskab
Kompressor Olie                                

C

Indånding Brand

Hud Udslip

Øjet
Opbevaring og 

intern transport

Indtagelse
Håndtering og 

værnemidler

Nødhjælp Instruktion

Kemikalieliste

Bring personen i frisk luft. Søg evt. læge. 

Svære tilfælde: Om fornødent gives kunstigt åndedræt. 

Bevidstløse lejres i aflåst sideleje og holdes varme. Tilkald ambulance.

Anvend arbejdstøj, skift jævnligt.

Skift arbejdstøj, hvis det er forurenet af kemikalie.

E Opløsningsmidler

B Boring og skæring i emner / 

bygninger

Undgå indånding af dampe & støv.

Ved længerevarende arbejde, bruges åndedrætsværn eller Støvmaske.

Anvend handsker når der er fare for hudkontakt .                                                      

Handsker anvendes når dette ikke konflikter med arbejdssituationen.

Handsker kasseres og udskiftes  efter behov.

Undgå øjenkontakt.

Anvend beskyttelsesbriller, hvis der er risiko for øjenkontakt.

Rygning forbudt på grund af brandfaren

Undgå indånding af dampe.

Anvend udsugninganlæg eller åndedrætsværn med filter type A2.

Undgå hudkontakt.

Anvend nitril engangshandsker, hvis der er risiko for hudkontakt.                    

Kassér handsken efter brug.

Undgå øjenkontakt.

Anvend beskyttelsesbriller, hvis der er risiko for øjenkontakt.

Anvend arbejdstøj, skift jævnligt.

Skift arbejdstøj, hvis det er forurenet af kemikalie.

Leverandørbrugsanvisninger / 

Sikkerhedsdatablade 

Er i servicebiler & på 

Værkstedet

Fjern straks forurenet tøj og vask med rigelige mængder vand og sæbe. 

Ved gener kontakt læge.

Indtagelse af mad- og drikkevarer i arbejdslokaler er ikke tilladt. Rygning frarådes. Særligt arbejdstøj må ikke bæres i 

spisepauser. Vask hænder før pauser, rygning, toiletbesøg og efter endt arbejde.  

Værnemidler findes på værkstedet

Håndtering af kemikalier kræver at medarbejderen har læst denne insruktion om arbejdets udfærsel og er fortrolig med 

indholdet i leverandørbrugsanvisningerne, som opbevares i servicebiler & på værkstedet.

Skyl med vand indtil smerterne er ophørt. Fjern under skylning tøj, som ikke er fastbrændt. 

Hvis lægebehandling er nødvendig, fortsættes skylning indtil en læge har overtaget behandlingen.

Pulverslukker og vandslange. 

Emballager, der udsættes for varme, nedkøles med vand og fjernes fra brandstedet, hvis det kan ske uden risiko.

Spild på gulvet tørres op og kludene lægges i beholder for olieklude. 

Undgå at produktet eller spild/affald fra produktet udledes til kloak, jord eller vandløb. Orienter kunden.

Produkterne opbevares og transpåteres i tætlukkede beholdere.
Fjern evt. kontaktlinser, spil øjet godt op og skyl med vand eller øjnskyl. 

Søg læge og fortsæt skylningen indtil læge har overtaget behandlingen.

Skyl munden grundigt og drik rigelige mængder vand. 

Bevidstløse må ikke få væske. I tilfælde af opkastning holdes hovedet lavt, så 

der ikke kommer maveindhold i lungerne.   

Tilkald evt. ambulance.

Førstehjælpskasse er placeret på værkstedet.

Øjenskylleflaske er placeret i servicebiler & værksted
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