
Identifikation

Navn på etiket (dokumenttitel) el. 
den konkrete udsættelse

GORI Træpleje Transparent (DYRUP A/S, Silvan)

Navn på (evt.) sikkerheds- datablad GORI Træpleje Transparent

Indkøbes hos Silvan, Fabriksparken 2A, 2600 Glostrup, glostrup@silvan.dk . Telefon 4345 9700. 
Produktet står under udgåede produkter på Dyrups hjemmeside.

Instruktion i almindelig brug

Anvendelse eller arbejdsproces hvor 
udsættelsen sker

Produktet anvendes ifølge teknisk datablad til indendørs træværk. Byggeplads, Kemi- og 
malingsdepot.

Opbevaringssted (evt.) Kemi- og malingsdepot, Biler.

Anvendelsesbegrænsning Må ikke bruges af unge under 18 år med mindre der er lærlingeforhold, og de er over 15 
år. 

Ventilation, indkapsling, forbud mv. 
(beskyttelsesforanstaltninger og evt. 
arbejdsmedicinske undersøgelser)

Ingen indtagelse af fødevarer, drikkevarer og rygning. Sørg for god hygiejne. 
Sørg for god ventilation og anvend evt. punktudsug. 

Instruktion om forholdsregler

Værnemidler 
(beskyttelsesforanstaltninger)

Påføring indendørs med spartel, pensel rulle eller lignende på små flader under 4 m2: 
Åndedrætsværn: nej, normalt ikke. 
Handsker: hvis tilsmudsning handsker af typen Nitrilgummi, tykkelse min. 0,3 mm., 
gennemtrængningstid > 8 timer ved 23o C. 
Beskyttelsesbriller ved risiko for stænk i øjnene. 
Ved stænkende arbejde ansigtsskærm og hætte, hjelm eller tilsvarende. 
Dragt mv.: Overtræksdragt anvendes hvor almindeligt arbejdstøj er utilstrækkeligt mod 
hudkontakt. 

Påføring indendørs med spartel, pensel rulle eller lignende på flader over 4 m 2: 
Åndedrætsværn: Halvmaske gasfiltemaske type A2P2.* 
Handsker, briller skærm mv.: Se ovenstående. 

Andre anvendelser se regler for MAL-kode. 
*SDS oplyser ikke om type af filteråndedrætsværn ved flader over 4 m2 samt nicher mv. 
Foreslået A2P2 som for mange af de øvrige maleprodukter med kodenummer 00-1. 

Forholdsregler

MAL kode

Instruktion om forholdsregler
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Førstehjælp Biler: Førstehjælpskasse og øjenskyl i taske med værnemidler. 
Kemi- og malingsdepot, Værksted: Førstehjælpskasse og øjenskyl på bagvæg v. port. 

Brandbekæmpelse Biler: Brandslukker er i bilen. 
Kemi- og malingsdepot, Værksted: se beredskabsplan. 

Forholdsregler ved spild og uheld Mindre spild: 
Absorberende materiale som kattegrus, sand og fejebakke (findes i bilerne og værksted). 
Fjern antændelseskilder. 
Spild og tom emballage afleveres ved container til brandbart i gården eller på 
modtagestationen i Glostrup. 
Brug af værnemidler ved opsamling af spild: se beskyttelsesforanstaltninger. 

Større spild: 
Stop udslip - hvis det er forsvarligt og muligt. 

Transport Forsvarlig fastgørelse så skader på emballage mv. undgås

Telefonnr. ved uheld Ved behov: 112 (hvis det er muligt underrettes ledelsen hurtigst muligt)

Instruktion om udstyr og henvisninger

Sikkerhedsdatablad, SDS el. 
vejledning
Faremærkning se SDS pkt. 2
Grænseværdi. Se SDS punkt 8 el. 
AT´s GV-liste

SDS GORI Traepleje Transparent

Udlevering af nyt udstyr Udlevering af nye værnemidler, førstehjælps-, brandsluknings- og opsamlingsudstyr: 
Lager
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http://www.sikkerhedskortet.dk/apb/upload/files/SDS GORI Traepleje Transparant 90409 90409 GORI traepleje transparent.pdf

