
Instruktion for svejsearbejde : 

Side 1 af 2 

1. Identifikation (produktnavn(e)):
Arcal Force 

3. Sammensætning af/oplysninger om indholdsstoffer (særlige risici):
Indeholder Carbondioxid i argon. Kan eksplodere under opvarmning.

4. Førstehjælpsforanstaltninger:

Øjne: 
Skylles med rigeligt vand. Søg lægehjælp ved fortsat irritation. 

Hud: 
Fjern forurenet tøj og skyl med rigeligt vand. Søg lægehjælp ved irritation. 

Indånding: 
Anvend luftforsynet åndedrætsværn og flyt den tilskadekomne til et ikke-forurenet område. Den tilska-
dekomne skal holdes varm og i ro. Tilkald læge, og giv kunstigt åndedræt ved ophørt vejrtrækning. 

Indtagelse: 
Skønnes ikke relevant. 

Øjenskylleflaske er anbragt:  
I bilerne/værktøjscontaineren samt på værkstedet i spiserummet i reolen. (Kan fås hos Bo efter behov). 

Telefon nr. til læge/skadestue: 

5. Brandbekæmpelse:
Slukningsmateriel (type):
Brandslukningsmateriel vælges under hensyntagen til øvrige kemikalier.

Placering: 
På pladserne: I bilen eller i værktøjscontaineren. 
På værkstedet: Slangevinder på væg mod kontor. Pulverslukker hænger på søjlen i smederummet. 

Forholdsregler ved brand:  
Hvis flaskerne udsættes for brand, kan de eksplodere. Prøv ikke selv at slukke for en gasbrand, men 
ring 1-1-2. Hvis muligt fjernes og lukkes gasflasker fra det brændende sted, og køles ned med vand fra 
dækket stilling. 

6. Forholdsregler overfor udslip ved spild:
Opsamlingsmateriale og placering:
-

Aflevering af spild: 
- 

Forholdsregler ved opsamling af spild: 
Evakuer området og sørg for tilstrækkelig luftventilation. Bloker adgangen til kloakledninger, kældre og 
udgravninger, hvor gasserne kan ophobes. 

Telefon nr. til lokale myndigheder i tilfælde af udslip til omgivelserne: 
Ring 1-1-2 ved større udslip. 



Instruktion for svejsearbejde : 

Side 2 af 2 

1. Identifikation (produktnavn(e)):
Arcal Force 

7. Håndtering og opbevaring:
Opbevaringssted:
Flasker opbevares ved indgangsdøren på værksted.
Flasker skal holdes under 50°C og opbevares på et godt ventileret sted.
Der skal sættes skilte på biler og værksted, hvor der forefindes trykluftflasker.

Krav ved omhældning: 
- 

Bortskaffelse (sikkerhedsdatabladets punkt 13): 
Håndtering af affald (rester/spild):  
Rester kan udledes til fri luft på et ventileret sted. 

Håndtering af tom emballage: 
Gasflasken må ikke smides ud. Gasflasker skal returneres til leverandøren. 

8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler:

Værnemidler udleveres på værkstedet af Bo eller Anja efter behov. 

Ventilation:  
Brug udsugningen 

Åndedrætsværn: 
Er ventilationen ikke tilstrækkelig skal der anvendes turboværn. 

Handsker: 
Vælges ud fra svejsearbejde. 

Øjenværn: 
Vælges ud fra svejsearbejde/beskyttelse mod svejselys. 

Beklædning: 
Vælges ud fra svejsearbejde. 

12. Transport (intern) (sikkerhedsdatabladet punkt 14):
Sørg for at flasker er ordentlig lukket samt forsvarligt fastgjort.

13. Oplysninger om regulering (sikkerhedsdatabladet punkt 15):
Anvendelsesbegrænsning:
Skal opbevares et godt ventileret sted. Skal holdes væk fra antændelseskilder – Rygning
forbudt.

Uddannelse/instruktion:  
Du skal være over 18 år og have gennemgået § 17-uddannelsen, samt have modtaget en 
mundtlig instruktion. 

14. Andre oplysninger (sikkerhedsdatabladet punkt 16):
Anvendelse: På byggepladser og værkstedet til skærebrænder 
Dato: 9/1-20 
Udarbejdet af: KP 


