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Arbejdspladsbrugsanvisning 
 

Tillæg til sikkerhedsdatabladet 

For øvrige informationer henvises til sikkerhedsdatabladet 

Handelsnavn og internt navn X60 - B  

Anvendelsesområde på 

virksomheden 

 Hvor og til hvad: 

 

Bruges i Maskinhallen (00.034),  Materiale-lab (00.083) eller X-lab (00.097) til limning 

af strain gauges. 

Anvendelsesbegrænsning 

 Må ikke bruges af: 

 

 Må ikke bruges til: 

 Uddannelseskrav: 

 Kræftfremkaldende stoffer: 

 

Her skrives at produktet ikke må bruges af unge under 18 år med mindre at de er 

under uddannelse/i lære.  

Der er ikke oplyst særlige krav. 

Der er ikke oplyst om særlige uddannelseskrav. 

Der er ikke oplyst om risiko for kræftfremkaldende stoffer. 

Opbevaring 

 Behov for ventilleret eller kølig 

opbevaring: 

 Emballage ved omhældning: 

 

 

Produktet opbevares på en hylde i Instrumentdepotet (00.130). 

Indhold må ikke tømmes ud i anden beholder. 

Forholdsregler ved brug på 

virksomheden 

 Krav om anvendelse af 

ventilation: 

 Ryge og spiseforbud: 

 

 

 

Må kun bruges i lokaler med tilstrækkelig luftudskiftning. Brug punktudsugning. 

Der må ikke spises, ryges eller drikkes hvor der arbejdes med kemikalier. 

Personlige værnemidler 

 Åndedrætsværn friskluft 

/filtrerende / filtertype: 

 Handsker / typer / udskiftes 

når: 

 Briller/ansigtsskærm:  

 Særligt arbejdstøj: 

 Opbevares og rekvireres hos: 

 

 

Åndedrætsværn er ikke nødvendig i lokaler med tilstrækkelig luftudskiftning. Brug 

punktudsugning. 

Brug nitrilhandsker. Udskiftes inden gennembrudtiden overskrides. 

Brug beskyttelsesbriller. 

Brug flammeresistent beklædning. Bær antistatiske sko og arbejdstøj. 

Værnemidler er tilgængelige i Materiale-lab (00.083). 

Førstehjælpsudstyr opbevares 

 Øjenskylleflaske: 

 

 Nødbruser: 

 

Øjenskylleflaske findes i lokale 00.083 ved siden af håndvasken.  

 

Nødbruser findes i lokale 00.034 ved siden af håndvasken. 

Brandbekæmpelse 

 Slukningsmidler / opbevaring 

/ brug af værnemidler: 

 

 

Stands ulykken, hvis muligt, uden fare for dig selv. Der er brandslukker i lokale 00.083 

og lokale 00.097. Brug vandstøvstråle, pulver, skum eller kuldioxid. Brug ikke 

vandstråle, da det kan sprede branden. 

Brandbekæmpere bør bære luftforsynet åndedrætsværn. 

Telefonnumre  

 Speciel procedure: 

 

Ring 112. 

Evakuer, hvis nødvendigt. 

Ring til AU's alarmeringsnummer 87 15 16 17 

Forholdsregler ved uheld og 

spild 

 Opsamlingsmaterialer / 

afleveringssted / brug af 

værnemidler: 

 

 

 

 Tlf. til myndighed: 

 

 

 

 

Ved spild af produktet kommes der sand eller universalbinder på. Det opsamlede 

sand/universalbinder afleveres til Facility management, skal transporteres i egnet 

beholder. 

Husk at bruge personlige værnemidler. 

Kontakt Facility management eller en ansat i Komposit-lab. 

Transportoplysninger 

 Nødvendige foranstaltninger: 

 

Transporteres i original emballage. 

Erstatter (tidligere dato):  

Udfærdiget af: 

Dato: 

Thomas Greve 

10-08-2018 

 


