
Instruktion for fugearbejde med Sikaflex:

Side 1 af 2 

1. Identifikation (produktnavn(e)):

Sikaflex-15 LM 

3. Sammensætning af/oplysninger om indholdsstoffer (særlige risici):
Produktet indeholder stoffer, der kan give irritation ved kontakt med huden, øjnene og ved indånding. Kan
også medføre forstyrrelser i mave-tarmkanalen ved indtagelse.
MAL-kode: 1-3 (1993)

4. Førstehjælpsforanstaltninger:

Øjne: 
Kontroller for og fjern evt. kontaktlinser. Skyl straks øjne med store mængder vand, hvor øverste og ne-
derste øjenlåg lejlighedsvis løftes. Bliv ved med at skylle i mindst 10 minutter. Søg lægehjælp. 

Hud: 
Forurenet tøj og sko tages af. Overskyl forurenet hud med rigelige mængder vand. Søg lægehjælp ved 
irritation.  

Indånding: 
Søg lægehjælp ved ubehag. 

Indtagelse: 
Forsøg ikke at fremkalde opkastning, medmindre lægelig rådgiver anbefaler det. 
Oprethold åbne luftveje. Søg straks lægehjælp.  

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

Telefon nr. til læge/skadestue: 
24-timers-nødtelefon: Bispebjerg Hospitals giftlinje 82 12 12 12

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:  
Tryk i beholder stiger under brand eller ved opvarmning, hvilket kan få beholderen til at briste. 

6. Forholdsregler overfor udslip ved spild:
Opsamlingsmateriale og placering:
Opsaml spild med absorberende materiale som sand eller kattegrus, der er placeret i koldlager på
værkstedet samt i værktøjscontainerne på byggepladserne..

Aflevering af spild: 
Afleveres på værkstedet til bortskaffelse. 

Forholdsregler ved opsamling af spild: 
Undgå udslip til kloaker, vandløb, kældre og lukkede områder. 

Telefon nr. til lokale myndigheder i tilfælde af udslip til omgivelserne: 



Instruktion for fugearbejde med Sikaflex:

Side 2 af 2 

1. Identifikation (produktnavn(e)):

Sikaflex-15 LM 

7. Håndtering og opbevaring:
Opbevaringssted:
I originalemballage på værkstedet.

Krav ved omhældning: 
- 

Bortskaffelse (sikkerhedsdatabladets punkt 13): 
Håndtering af affald (rester/spild):  
Rester/affald afleveres på værkstedet i særligt mærket emballage til bortskaffelse. 
Undgå udslip til kloaksystemet og naturen. 

Håndtering af tom emballage: 
Afleveres på værkstedet eller kan afleveres på genbrugsplads eller egnet container på byggepladsen. 

8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler:

Værnemidler udleveres på værkstedet af Bo eller Anja 
efter behov. 

Ventilation:  
Sørg for god ventilation. 

Åndedrætsværn: 
Ingen særlige forholdsregler. 

Handsker: 
Beskyttelseshandsker af nitril- eller butylgummi. 

Øjenværn: 
Ved risiko for stænk anvendes egnede beskyttelsesbriller. 

Beklædning: 
Ingen særlige krav. 
12. Transport (intern) (sikkerhedsdatabladet punkt 14):
Ingen særlige forholdsregler.

13. Oplysninger om regulering (sikkerhedsdatabladet punkt 15):
Anvendelsesbegrænsning:
Der må ikke anvendes åben ild i forbindelse med produktet – Rygning forbudt.

Uddannelse/instruktion:  
Bestået uddannelse for arbejde med epoxy og isocyanater. Du skal være over 18 år, samt 
have modtaget en mundtlig instruktion. 

14. Andre oplysninger (sikkerhedsdatabladet punkt 16):
Anvendelse: Til fugning på byggepladserne
Dato: 9/1-20
Udarbejdet af: KP




