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1. Maskinbeskrivelse

TIP TRIMMER®  er udviklet udelukkende til slibning af Wolframelektroder til såvel TIG-
som plasmasvejsning, og bør kun anvendes til dette.

Slibevinklen indstilles ved hjælp af displayet, og fastlåses på vinkelindstilleren, ved at
låse stilleskruen.

Samme vinkelindstiller kan flyttes til tre forskellige positioner, således at slibningen
foregår i tre forskellige „slibespor“. Herved tredobles skivens levetid.

TIP TRIMMER® kan uden ekstraudstyr, afkorte og slibe elektroder helt ned til en længde
af kun 10 mm, hvilket gør den særdeles attraktiv i forbindelse med orbitalsvejsning,
samt selvfølgelig også mere traditionel TIG svejsning.

TIP TRIMMER® sliber på siden af slibeskiven, og vil derfor altid slibe spidsen med
fuldstændig lige sider uden konveksitet. Dette giver de bedste forudsætninger for per-
fekte svejsninger samt lang levetid for elektroden.

Elektrodeholderens unikke desige, samt spændtangens dobbelte konus og længde,
sikrer en præcis centrering under slibning, der igen sikrer en perfekt lysbue.

Under slibning opslemmes Wolframstøvet 100 % i slibevæsken, som beskrevet i EU
direktiv 98-24-EU.
Slibestøvet føres hen til støvsamleren, hvor det bundfældes. Når støvopsamleren er fuld,
udskiftes denne let fra forsiden af maskinen, uden brug af værktøj.

Hvis elektroden skal forsynes med en „flad“ spids, gøres dette let, enten ved at indstille
slibevinklen på 90°, eller ved hjælp af afkorteren.

2. Indhold

Ved modtagelse af maskinen, bedes I kontrollere indholdet i kassen:

1 stk. TIP TRIMMER® S/C (Sliber eller Combimaskine)
1 stk. Brugervejledning indeholdende Datablad for slibevæske
1 stk. 250 ml flaske indeholdende slibevæske
1 stk. 500 ml flaske indeholdende slibevæske
1 stk. Elektrodeholder
3 stk. Spændetænger (1,6 mm, 2,4 mm og 3,2 mm)
1 stk. Skrue for bagstopmontering
1 stk. 1,6 mm udføringsbøsning (kun Combimaskinen)
1 stk. Håndtag for afkorter (kun Combimaskinen)
2 stk. Bagstop (kun Combimaskinen)
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4. Oversigt
1. Håndtag for afkorter.
2. Indføringsbøsning for afkorter.
3. Udgangsbøsning og opsamling af elektro-

der fra afkorter.
4. Dækplade.
5. Støvopsamler.
6. Kile for støvopsamler.
7. Elektrodeholder.
8. Indføringsbøsning for slibning
9. Låseskrue

10. Vinkelindstilling
11. Digital udlæsning af vinkelindstilling.
12. Slibeskive.
13. Kompenserings skrue.
14. ”Stick out” justering
15. Længde indstilling.

3. Ibrugtagning

Ved levering indeholder TIP TRIMMER® ikke slibevæske !

Før maskinen tages i brug, skal det sikres at sliberen står på et stabilt plant underlag,
ligesom lysforholdene skal være gode, for at imødegåe eventuel fejlbetjening.
Inden påfyldning af slibevæsken, kontrolleres det at kilen (6) der låser Støvopsamleren,
ikke er gledet ud under transport.
Herefter påfyldes væsken gennem indføringsbøsning for slibning (8).
Korrekt væske stand er når slibeskiven netop fører væsken med rundt i slibekammeret,
hvilket ca. svarer til makeringen på forsiden.
Herefter er maskinen klar til at udføre slibninger i høj kvalitet.

5. Tilslutning af sliberen

Før netstikket på sliberen tilsluttes nettet, sikres det at
kontakten står på off ( ), herefter sikres det at såvel
såvel forsyningskabel og nettet passer sammen, med
hensyn til såvel spænding med jord som stiktype.



TIP TRIMMER® Brugervejledning

6

7. Kontrol af væskestand

Korrekt væskestand er mellem de to markeringer på
dækpladen.
Det er vigtigt, at der aldrig er mindre væske end at ski-
ven kan ”samle” væsken op under brug.

8. Tilspænding af elektrodeholder

Elektroden placeres i elektrodeholderen, med et
”Stick out” på ca. 25 mm.

Herefter spændes den ”let”, ved hjælp at de to rillete-
rede ender på elektrodeholderen.

Nu indføres elektrodeholderen i ”Stick out” justeringen
og spændes, ved at dreje den yderste del af elektrode-
holderen med uret.

6. Påfyldning af slibevæske

Slibevæsken påfyldes gennen indføringsbøsningen.

Der påfyldes væske, indtil slibeskiven netop „samler“
væsken op,
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9. Anvendelse af „stick out“

Elektroden placeres i elektrodeholderen, med et
”Stick out” på ca. 25 mm.

Elektrodeholderen placeres i ”Stick out” justeringen, be-
mærk at de flade sider passer korrekt.

Elektrodeholderen føres helt i bund, hvorved elektrodens
længde tilpasses, den yderste del af elektrodeholderen
drejes herefter med uret, hvorved elektroden fast-
spændes.

Elektroden er nu klar til slibning eller afkortning.

10. Indstilling af slibevinkel

Vinkelindstilleren løsnes på låseskruen, og den ønskede
vinkel indstilles og kan aflæses på displayet.

Når den ønskede vinkel vises i displayet, låses vinkel-
indstilleren igen, og maskinen er klar til at foretage en
slibning.

BEMÆRK !
Den viste vinkel er en ”halvvinkel”, dvs. ønskes en
”spidsvinkel” på 30°, skal vinkelindstilleren stilles på 15°.

11. Slibning

Kontroller at vinklen er indstillet korrekt, og maskinen
startes og elektrodeholderen indføres i indførings-
bøsning for slibning.
Slibningen foregår ved at dreje elektrodeholderen lang-
som rundt, og når konus på elektrodeholderen møder
konus på indføringsbøsning for slibning, er slibningen
færdig.

BEMÆRK !
Det er ikke nødvendig at presse elektrodeholderen
nedad under slibning, elektrodeholderens vægt alene er
nok.
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14. Ændring af slibespor

Når et af slibesporene er brugt op, flyttes hele
indføringskanalen ved at løsne pinolskruen som vist, og
kanalen kan flyttes til et af de nye spor, og pinolskruen
spændes igen.
Det er muligt at anvende skiven tre gange, da der er
hele tre spor at vælge imellem. Når alle tre spor er slidt
skiftes skiven.

BEMÆRK !
Efter hvert ”sporskift” eller skiveskift, er det vigtigt at nul-
stille begge slid kompenseringer, da forbruget af såvel
elektroder som skive ellers vil øges drastisk.

13. Udførelse af „flat“
Ønskes der en ”flat” på spidsen, laves denne ved hjælp
af indføringsbøsningen, der er udstyret med et ”klik sy-
stem”, der hæver eller sænker konussen 0,1 mm for
hvert klik.

Ønske en ”flat” på f.eks. 0,3 mm, skrues indførings-
bøsningen 3 klik mod uret, og ”Stick out” øges tilsva-
rende ved at tilføre en anelse ekstra længde på længde-
indstilleren.

Nu foretages slibningen, og vinkelindstilleren indstilles
på 90°, og indføringsbøsningen skrues nu 3 klik med
uret, og slibningen foretages som normalt.

12. Kompencering for slid af slibeskive

Ved brug af maskinen opstår der et naturligt slid på sli-
beskiven.

Det er derfor, vigtigt løbende at kompensere for dette
slid, ved at justere på såvel kompenseringsskruen, som
indføringsbøsningen for afkorter i takt med sliddet.

Dette forlænger ”Stick out”, således at elektroden altid
har optimal længde for slibning.

BEMÆRK !
Efter hvert ”sporskift” eller skiveskift, er det vigtigt at nul-
stille begge slid kompenseringer, da forbruget af såvel
elektroder som skive ellers vil øges drastisk.
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15. Aftapning af slibevæske

Ved aftapning af slibevæske, trækkes tappeslangen fri
af sin placering og føres ud på siden af maskinen og
holdes ”højt”.

Proppen fjernes og slangen placeres i en tom flaske, og
væsken kan nu aftappes ved at sænke både slange og
flaske til under væskeniveau i slibekammeret.

Når væsken stopper med at løbe, er slibekammeret
tømt, og væskeniveauet er nu under halsen på støv-
opsamleren.

Herefter placeres proppen i slangen igen.

16. Udskiftning af støvopsamler

Hvis støvindikatoren på forsiden af støvopsamleren ind-
tager en mørkgrå farve, er denne fuld og skal skiftes.
Først aftappes slibevæsken som beskrevet ovenfor,
herefter fjernes kilen under støvopsamleren, og denne
trækkes forsigtig nedad, indtil halsen er helt fri af maski-
nen, og fjernes sammen med tappeslangen. Herefter
monteres den prop, der medfølger den nye støv-
opsamler, hvorefter støvet er forseglet, og klar til depo-
nering, efter gældende regler.

Støvopsamleren monteres nu i modsat rækkefølge.
Før slibevæsken påfyldes igen, skal det sikres at såvel
tætningen på opsamleren som kilen sidder korrekt, da
slibevæsken ellers vil lække.

17. Afmontering af dækplade

FØRST UDTAGES NETSTIKKET FRA KONTAKTEN !

Før dækpladen afmonteres, skal slibekammeret tøm-
mes for slibevæske, hvorefter de 6 skruer skrues ud, og
dækplade og glas fjernes.

Nu er der adgang til såvel slibeskive som eventuelt
skæreskive.

Montering af glas og dækplade foretages i modsat
rækkefælge, det er vigtigt at tilspændingen sker jævnt,
da glasset ellers kan ligge skævt mod tætningen, og
maskinen derved lækker slibevæske.
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20. Montering af afkorter håndtag

Er maskinen udstyret med en afkorter (Kun combi
maskinen), monteres håndtaget for afkorter før afkort-
ning.

19. Placering af værktøj

De ikke anvendte spændetænger, og eventuelle afkorter
bøsninger, placeres i de monterede gummi holdere som
vist.

18. Udskiftning af slibeskive

FØRST UDTAGES NETSTIKKET FRA KONTAKTEN !

Slibekammeret tømmes for væske, og dækpladen
fjermes, som vist tidligere i manualen.

Når centerbolten er fjernet, udtages slibeskiven som vist !

BEMÆRK !
Kun originale skiver må anvendes da disse er udviklet til
at kunne arbejde optimalt ved skivehastigheder over
10.000 omdr./min.

Efter hvert ”sporskift” eller skiveskift, er det vigtigt at nul-
stille begge slid kompenseringer, da forbruget af såvel
elektroder som skive ellers vil øges drastisk.
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21. Montering af bagstop, og slibning af korte elektroder

Bagstoppet for den ønskede længde, placeres i
elektrodeholderen (standard medfølger 25 mm og ca.
87 mm), hvorefter låsebolten skrues i.

Elektroden placeres nu i spændetangen, indtil den går
imod bagstoppet, og elektrodeholderen spændes, såle-
des at elektroden sidder fast.

Herefter foretages afkortningen, der efterlader et perfekt
”Stick out” til den efterfølgende slibning, der nu kan fore-
tages direkte.

22. Afkortning

Afkortningen foretages ved at indføre elektrodeholderen i
afkorteren, det er vigtigt at elektrodeholderen er ført helt
imod indføringsbøsningen, da ”Stick out” ellers bliver for
lang.

Dette medfører at der under slibning, bortslibes for
meget elektrode samt et øget slid på skiven.

Selve afkortningen foregår ved at trykke afkorterhånd-
taget nedad, og samtidig dreje elektrodeholderen i bøs-
ningen, for at minimere ”skæg” på elektroden.

23. Slibning af meget korte elektroder

Ved afkortninger af elektroder til længder under 25 mm,
slibes elektroden som normalt først, hvorefter længde-
indstillingen justeres til den ønskede længde, og ny
”Stick out” justering foretages.

BEMÆRK !
Husk at stille længdeindstillingen tilbage til ”0” efter endt
justering !

Herefter afkortes elektroden i afkorteren, som beskre-
vet, og den ønskede elektrode kan opsamles i bakken
bag på maskinen.
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24. Udskiftning af skæreskive

FØRST UDTAGES NETSTIKKET FRA KONTAKTEN !

Slibekammeret tømmes for væske, og dækpladen
fjermes, som vist i tidligere i manualen.

Herefter fjernes centerbolten, og skæreskiven udtages
som vist !

BEMÆRK !
Kun originale skiver må anvendes da disse er udviklet til
at kunne arbejde optimalt ved skivehastigheder over
10.000 omdr./min.

25. Justering af fladrem

FØRST UDTAGES NETSTIKKET FRA KONTAKTEN !

Hvis skæreskiver ikke længere følger med slibeskiven,
skal remmen der trækker skæreskiven strammes på
følgende måde.
Sliberens kabinet fjernes ved at løsne de 4 skruer på
siderne, hvorefter kabinettet kan løftes af, og de tre stik
fra motoren afmonteres.

Herefter løsnes skruen på strammerens glider, og juste-
ringen kan foretages på pinolskruen i toppen af stram-
meren !

Herefter strammes skruen på glideren, og kabinettet
monteres igen i modsat rækkefølge.

26. Adskillelse af sliberen
FØRST UDTAGES NETSTIKKET FRA KONTAKTEN !

Adskildes af sliberen foretages ved først at fjerne kabi-
nettet.

Herefter sættes vinkelindstilleren på 90° og låses.

De to skruer A afmonteres, hvorved vinkelindstilleren
kan fjernes.

Nu fjernes de seks skruer B, og bagplade med motor og
front kan trækkes fra hinanden, og maskinen er åben.

Kontroller at displayet viser 90°, juster på tandhjulet om
nødvendigt, herefter samles sliberen i omvendt række-
følge, det er vigtigt at alle pakninger er hele, og at pak-
fladerne smørres med en siliconefedt type KEMA SC-4
eller tilsvarende.
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27. Reservedelsoversigt

 Pos. Nummer Tekst

1 10100021 Motor 115V 50/60 Hz Combi
1 10100022 Motor 230V 50/60 Hz Combi
1 10100023 Motor 115V 50/60 Hz Sliber
1 10100024 Motor 230V 50/60 Hz Sliber
2 10100027 Fladrem
3 10100005 Diamantskive
4 10100006 Skæreskive
5 10100011 Klemtang 0,8mm
5 10100012 Klemtang 1,0mm
5 10100013 Klemtang 1,6mm
5 10100014 Klemtang 2,0mm
5 10100015 Klemtang 2,4mm
5 10100016 Klemtang 3,2mm
5 10100017 Klemtang 4,0mm
5 10100018 Klemtang 4,8mm
6 10100055 Støvopsamler m/500ml væske

10100063 Skrue til bagstop
7 10100066 Håndtag til elektrodeholder 0,8-4,8mm
8 10100064 Omløber 0,8-4,8mm

7+8 10100065 Elektrodeholder 0,8-4,8mm komplet
9 10100067 Afstandsstop 25mm
9 10100068 Afstandsstop 87mm
9 10100069 Afstandsstop

 Pos. Nummer Tekst

10 10100054 Indføringsbøsning slibning
Til maskin nr. 1252 299

10 10100154 Indføringsbøsning slibning
Fra maskin nr. 1301 300

11 10100053 Justerskrue to make flat
12 10100061 Afbryder
13 10100071 Bøsning for afkorter 0,8 - 1,6mm
13 10100072 Bøsning for afkorter 2,4 - 3,2mm
13 10100073 Bøsning for afkorter 4,0 - 4,8mm
14 10100034 Indføringsbøsning afkortning
15 10100081 Skueglas
16 10100084 Gummiprop rund, Sliber
16 10100086 Gummibælg afkorter, Combi
17 10100088 Gummibælg til vinkelinstilling

Til maskin nr. 1252 299
17 10100188 Gummibælg til vinkelinstilling

Fra maskin nr. 1301 300
18 10100087 Gummebælg vippearm
19 10100089 Vippearm afkorter
20 10100212 Låsekile til støvopsamler

10100008 Slibevæske 250 ml
10100009 Slibevæske 500ml
10100010 Slibevæske 5L
10100020 Slibevæske conc. 500ml ~ 10L
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28. Tekniske data og vedligehold

Tekniske data:

Net tilslutning: 230 V / 50 - 60 Hz (se label på maskinen)
115 V / 50 - 60 Hz (se label på maskinen)

Motor effekt: 1.800 Watt
Hastighed: 9.500 Omdr./min.
Slibehastighed: 60 m/s
Slibeskive ø: 100 mm
Skæreskive ø: 60 mm
Vægt: 12,8 Kg
Arbejdstemperaturer: 5 - 40 °C
Spændetænger: Standard: 1,6 mm - 2,4 mm - 3,2 mm

Tilbehør til standard holder: 1,0 mm - 2,0 mm - 4,0 mm - 4,8 mm

Tilbehør til special holder: 5,6 mm - 6,4 mm - 7,2 mm - 8,0 mm

Vedligehold:

Sliberen bør adskilles og rengøres min. hvert ½ år, eller ved hvert slibeskiveskift.

Slibeskive skiftes når alle tre spor er opbrugt.

Skæreskiven skiftes når skæring af elektroder kræver et unødigt stort tryk på afkorter håndta-
get, eller når skåreskiven har været overophedet.

29. Sikkerhedsdatablad for „TIP TRIMMER® slibevæske“

Udarbejdet i henhold til EU forordningen 1907/2006 (REACH)

PUNKT 1: Identifikation af slibevæsken og af producenten

1.1. Produktidentifikator

Handelsnavn:
Tip Trimmer slibevæske.

REACH registreringsnummer:
Ikke anvendelig

Andre produktidentifikatorer:
PR-nr: Ikke anmeldepligtig

1.2. Relevant anvendelse af slibevæsken samt anvendelser, der frarådes:

Relevante identificerede anvendelse væsken
Vandopløselig kølesmøremiddel til vådslibning af wolframelektrode.
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1.3. Nærmere oplysninger om producenten af slibevæske samt sikkerhedsdatabladet.

Firmanavn og adresse:
AP Tignology ApS
Smedevænget 8
9596 Hadsund
Tlf: 3214 3211

E-mail:
info@aptignology.dk.

SDS udarbejdet den:
12-12-2014

SDS Version 2.0

1.4. Nødtelefon.

Kontakt Giftlinien på tlf.nr.: 82 12 12 12 (åbent 24-7). Se punkt 4 om førstehjælp.

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af væsken
Slibevæsken er ikke klassificeret som farligt.

2.2. Mærkningselementer

Farepiktogram
-
Signalord
-
Risiko m.v.
-
Oplysningspligtige indholdsstoffer
-
Sikkerhed: Generelt -

Forebyggelse -
Reaktion -
Opbevaring -
Bortskaffelse -

2.3. Andre farer

Anden mærkning
Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres hos producenten.

Andet
-
VOC
-
DPD/DSD Klassificering
-

-
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PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.1 - 3.2. Stoffer

Benævnelse: Vand
Nummer: CAS-nr: 7732-18-5 EF-nr: -
Indhold: >98 %
DSD klassificering:  -
CLP klassificering:  -

Benævnelse: 2-(2-butoxyethoxy)ethanol
Nummer: CAS-nr: 112-34-5 EF-nr: 203-961-6 Index-nr: 603-096-00-8
Indhold: <1%
DSD klassificering: Xi; R36
CLP klassificering:  Øje Irrit. 2

H319

Benævnelse: N,N-Bis(2-hydroxyethyl)oleamid
Nummer: CAS-nr: 93-83-4 EF-nr: 202-281-7
Indhold: <1%
DSD klassificering: Xi;R38 R41
CLP klassificering: Hud Irrit. 2, Øje Dam. 1

H 315, H318

Benævnelse: Destillater (råolie), hydrogenbehandlede tunge naphthendestillat
Nummer: CAS-nr: 6742-52-5
Indhold: <1%
DSD klassificering:  -
CLP klassificering:  -

Benævnelse: Orthoborsyre, forbindelse med 2-Aminoethanol
Nummer: CAS-nr: 26038-87-9 EF-nr: 247-421-8
Indhold: <1%
DSD klassificering: Xi;R36
CLP klassificering: Øje Irrit. 2

H319
Benævnelse: Orthoborsyre, forbindelse med 2,2´-Iminodiethanol
Nummer: CAS-nr: 67952-33-4 EF-nr: 267-886-0
Indhold: <1%
DSD klassificering: Xi;R36/38
CLP klassificering: Hud Irrit. 2, Øje Irrit. 2

H315, H319

Benævnelse: Natriumbenzoat
Nummer: CAS-nr: 532-32-1 EF-nr: 208-534-8
Indhold: 1%
DSD klassificering:  -
CLP klassificering:  -

Benævnelse: Alkanolaminforbindelse
Nummer: CAS-nr: —
Indhold: <0,1%
DSD klassificering:  -
CLP klassificering:  -

Benævnelse: Glykolderivaten
Nummer: CAS-nr: —
Indhold: <0,1%
DSD klassificering:  -
CLP klassificering:  -
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PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Generelt:
Ved uheld: Kontakt læge eller skadestue - medbring etiketten eller dette sikkerhedsdatablad.

Lægen kan rette henvendelse til Arbejds- og miljømedicinsk klinik, Bispebjerg Hospital,
tlf. 35 31 60 60.

Ved vedvarende symptomer eller ved tvivl om den tilskadekomnes tilstand skal der søges
lægehjælp. Giv aldrig en bevidstløs person vand eller lignende.

Indånding:
Bring personen ud i frisk luft og hold personen under opsyn.

Hudkontakt:
Forurenet tøj og sko fjernes straks. Hud, der har været i kontakt med materialet vaskes
grundigt med vand og sæbe. Hudrensemiddel kan anvendes. Brug IKKE opløsningsmidler
eller fortyndere.

Øjenkontakt:
Fjern evt. kontaktlinser. Skyl straks øjnene med rigelige mængder vand (20-30 °C) indtil
irritationen ophører og mindst i 15 minutter. Sørg for at skylle under øvre og nedre øjenlåg.

Ved fortsat irritation skal der søges lægehjælp.

Indtagelse:
Giv personen rigeligt at drikke og personen under opsyn. Ved ildebefindende: Kontakt
omgående læge og medbring dette sikkerhedsdatablad eller etiketten fra produktet.

Fremkald ikke opkastning, medmindre lægen anbefaler det. Sænk hovedet, således at
evt. opkast ikke vil løbe tilbage i munden og halsen.

Forbrænding
Skyl med rigelige mængder vand indtil smerten ophører og fortsæt derefter i 30 min.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede
Ingen særlige

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig
Ingen særlige

Oplysning til lægen
Medbring dette sikkerhedsdatablad.

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1. Slukningsmidler
Anbefalet: alkoholbestandigt skum, kulsyre, pulvere, vandtåge.
Vandstråle bør ikke anvendes, da det kan sprede branden.

Benævnelse: Farvestof og Tartrazin
Nummer: CAS-nr: —
Indhold: <0,1%
DSD klassificering:  -
CLP klassificering:  -

TIP TRIMMER® Slibevæske
(*) Den fulde ordlyd af H / R-sætninger - se punkt 16.
Grænseværdierne for erhvervsmæssig eksponering, hvis de foreligger, gengives de i Kapitel 8.
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5.2. Særlige farer i forbindelse med slibevæsken
Ingen særlige

5.3. Anvisninger for brandmandskab
Normal indsatsbeklædning og fuld åndedrætsbeskyttelse. Ved direkte kontakt med kemika-
liet kan indsatsleder kontakte kemikalieberedskabsvagten på telefon 45 90 60 00 (åbent 24
timer i døgnet), med henblik på yderligere rådgivning.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer
Ingen særlige krav.

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger
Ingen særlige krav.

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning
Brug sand, kattegrus, savsmuld eller universalbindemiddel til opsamling af slibevæsken.
Rengøring foretages for så vidt muligt med rengøringsmidler. Opløsningsmidler bør undgås.

6.4. Henvisning til andre punkter
Se afsnittet „Forhold vedrørende bortskaffelse“ om håndtering af affald. Se afsnittet om
„Eksponeringskontrol/personlige værnemidler“ for beskyttelsesforanstaltninger.

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering
Se afsnittet „Eksponeringskontrol/personlige værnemidler“ for oplysning om personlig beskyt-
telse.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed
Slibevæsken skal altid opbevares i beholdere af samme materiale som den originale.
Produktet er ikke kategoriseret som brandfarligt

Lagertemperatur
Frostfrit, opbevares ved max. 35°C.

7.3. Særlige anvendelser
Slibevæsken bør kun bruges til anvendelser beskrevet i punkt 1.2.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1. Kontrolparametre
Grænseværdier
Ingen data

DNEL / PNEC
Ingen data tilgængelige
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8.2. Eksponeringskontrol
Ingen kontrol nødvendig under forudsætning af, at slibevæsken anvendes normalt.

Generelle forholdsregler
Rygning, indtagelse af mad og drikke samt opbevaring af tobak, mad og drikkevarer er ikke
tilladt i arbejdslokalet.

Eksponeringsscenarier
Såfremt der findes et bilag til dette sikkerhedsdatablad, skal de her i angivne eksponerings-
scenarier efterkommes.

Eksponeringsgrænse
Der forefindes ikke eksponeringsgrænser for indholdsstoffer i slibevæsken.

Tekniske tiltag
Udvis almindelig forsigtighed ved brug af slibevæsken. Undgå indånding af gas og støv.

Hygiejniske foranstaltninger
Ved hver pause i brug af slibevæsken og ved arbejdets ophør skal eksponerede områder af
kroppen afvaskes. Vask altid hænder, underarme og ansigt.

Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet
Ingen særlige krav.

Personligt værneudstyr
Generelt
Såfremt arbejdsprocessen er omfattet af bekendtgørelsen om arbejde med kodenummererede
produkter (Arbejdstilsynets Bekendtgørelse nr. 302/1993), skal værnemidler vælges i overens-
stemmelse hermed. Se evt. slibevæsken kodenummer i afsnittet om ‘Fareidentifikation’.

Luftvejene
Ingen særlige krav.

Hud og krop
Ingen særlige krav.

Hænder
Ved risiko for kontak med hænderne, brug handsker af typen Nitril gennembrudstid 480 minutter,
eller ligenende handsktype.

Øjne
Ved risko for øjenkontakt, brug sikkerhedsbriller.

PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber
Fysisk tilstand Farve Lugt pH Viskositet Massefylde (g/ml)

Flydende grøn svag - - 1

Tilstandsændring og dampe
Smeltepunkt (°C) Kogepunkt (°C) Damptryk (mm Hg)

<0 - -

Data for brand- og eksplosionsfare
Flammepunkt (°C) Antændelighed (°C) Selvantændelighed (°C)

- - —
Eksplosionsgrænser (Vol %) Oxiderende egenskaber

- -
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Opløselighed
Opløselighed i vand n-octanol/vand koefficient

Opløselig -

9.2. Andre oplysninger
Opløselighed i fedt Andet

- N/A

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet
Ingen data

10.2. Kemisk stabilitet
Slibevæsken er stabilt under de betingelser, som er angivet i afsnittet „Håndtering og opbevaring“.

10.3. Risiko for farlige reaktioner
Ingen særlige

10.4. Forhold, der skal undgås
Må ikke udsættes for opvarmning (fx solbestråling), da overtryk kan udvikles.

10.5. Materialer, der skal undgås
Stærke syrer, stærke baser, stærke oxidationsmidler og stærke reduktionsmidler

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter
Ingen kendte.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger
Akut toksicitet

Substans Art Test Eksponeringsvej Resultat
- - - - -

Langtidsvirkninger
      -

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1. Toksicitet
Substans Art Test Testens varighed Resultat

Ingen data tilgængelig

12.2. Persistens og nedbrydelighed
Substans Nedbrydelighed i vandmiljøet Test Resultat

Ingen data tilgængelig

12.3. Bioakkumuleringspotentiale
Substans Potentiel bioakkumulerbar LogPow BCF

Ingen data tilgængelig
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12.4. Mobilitet i jord
Ingen data tilgængelig

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering
Ingen data tilgængelig

12.6. Andre negative virkninger
Slibevæsken indeholder økotoxiske stoffer, som kan have skadelige virkninger for vandlevende
organismer, derfor skal rester af produktet, samt emballagen behandles efter punkt 13.

PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling
Slibevæsken er ikke omfattet af reglerne om farligt affald.
Brugt væske kan returneres sammen med sliberester i originalemballagen til:

AP Tignology ApS
Smedevænget 8
9596 Hadsund

Affald
EAK-kode
-

Særlig mærkning
-

Forurenet emballage
Emballager, med restindhold af Slibevæsken, bortskaffes efter samme betingelser som slibevæsken.

PUNKT 14: Transportoplysninger

Ikke farligt gods i henhold til ADR og IMDG.

14.1 – 14.4

ADR/RID UN-nummer UN-forsendelsesbetegnelse Transportfareklasse Emballagegruppe Bemærkninger
(UN proper shipping name)

IMDG UN-no. Proper Shipping Name Class PG* EmS MP** Hazardous
constituent

14.5. Miljøfarer
-

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren
-

14.7. Bulktransport i henhold til bilag II i MARPOL 73/78 og IBC-koden
Ingen data

(*) Packing group
(**) Marine pollutant
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PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for slibevæsken med hensyn til sikkerhed,
sundhed og miljø

Anvendelsesbegrænsninger
-

Krav om særlig uddannelse
-

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering
Nej
2230010667, SDS Sikkerhedsdatablade

PUNKT 16: Andre oplysninger

Kilder
Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 301 af 13. maj 1993 om fastsættelse af kodenumre.
Bekendtgørelse nr. 21 af 16. januar 1996 af lov om kemiske stoffer og produkter.
Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 292 af 26. april 2001 om arbejde med stoffer og materialer
(kemiske agenser).
Bekendtgørelse nr. 559 af 04/07/2002 om særlige pligter for fremstillere, leverandører og impor-
tører mv. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø.
Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 239 af 6. april 2005 om unges arbejde.
Miljøstyrelsens bekendtgørelse nr. 1049 af 27. oktober 2005 om begrænsning af VOC.
AT-Vejledning C.0.1 August 2007: Grænseværdier for stoffer og materialer.
EU forordningen 1907/2006 (REACH).
EU forordningen 1272/2008 (CLP).
Bekendtgørelse nr. 48 af 13/01/2010 om affald.
EU forordning 453/2010 (Opdatering til CLP).

Den fulde ordlyd af H/R-sætninger omtalt i afsnit 3
Ingen

Den fulde ordlyd af identificerede anvendelser omtalt i punkt 1
-

Andre symboler omtalt i punkt 2
-

Andet
Det anbefales at udlevere dette sikkerhedsdatablad til den faktiske bruger af sliberen. Den nævnte
information kan ikke bruges som produktspecifikation.
Oplysningerne i dette datablad gælder kun den slibevæske der er nævnt i afsnit 1 og er ikke
gældende ved anvendelse af andre slibevæsker.

Sikkerhedsdatabladet er valideret af:
Xxxx

Sidste væsentlige ændring af SDS:
Se dato og første cifert i versionsnummer (Afsnit 1)

Sidste mindre ændring af SDS:
Se andet cifert i versionsnummer (Afsnit 1)


