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Bruksanvisning for WIRELOCK
Generell informasjon
Arbeidstilsynets Forskrift om utførelse av arbeid (Best.nr.1357) sier at den som skal bruke arbeidsutstyr skal ha praktisk og
teoretisk opplæring som gir kunnskap om oppbygging, betjening, bruksegenskaper og bruksområde, samt vedlikehold og
kontroll. Før utstyret tas i bruk skal bruksanvisningen leses gjennom av bruker. Monteringsanvisninger og annen bruksteknisk
informasjon finnes i produsentens instrukser og datablader.

Bruksområde:
WIRELOCK® er et 2-komponent produkt (booster/akselerator) som benyttes til støping av socketer på
ståltau.
Industriell bruk, profesjonell bruk.
Feil bruk av WIRELOCK kan medføre alvorlig personskader skade eller død.
Feil bruk kan også føre til materielle skader.
Kontrollpunkter før bruk:
• Bruksanvisningen skal følges og forstås av de som skal bruke WIRELOCK.
• Personer som håndterer produkter skal være instruert om stoffenes egenskaper og være fortrolig
med de arbeidsmetoder som skal benyttes for å unngå helsefare.
• Sørg for god hygiene. Fjern tilsølt tøy. Øyedusj bør finnes på arbeidsplassen. Sørg for god
ventilasjon. Unngå støvdannelse. Vask hendene omhyggelig før toalettbesøk, matpause, røykepause
o. l. Vask også hendene etter at arbeidet er avsluttet. Det må være mulig å betjene vasken uten at
den tilsøles med produktet.
• Personer som plages av eksemer, hudirritasjoner eller får lett sterk håndsvette bør avstå fra arbeid
med slike produkter.
• Sjekk utløpsdato.
• Sjekk temperatur hvor støpingen finner sted.
Sikker bruk av produktet:
• Kjemikalier som brukes i dette produktet kan avgi giftige gasser og kan brenne øyne og hud.
• Bruk bare i godt ventilerte arbeidsområder.
• Unngå innånding og kontakt med hud og øyne, bruk verneutstyr (maske med filter P2 eller
friskluftmaske, vernehanske, vernebriller, langermede verneklær).
• Allergifremkallende. Håndtering må foregå med den største forsiktighet for å unngå søl som kan
påføre en selv eller andre allergi.
• Hold uvedkommende unna.
• Unngå at produktet slippes ut i vannkilder, kloakk og i miljøet generelt.
• Brannfarlig i flytende tilstand.
• Benytt ikke Wirelock sammen med rustfritt stål i marine miljøer. Unngå eksponering for UV stråler,
da disse kan initiere sakte polymerisering som kan fortsette i en gjenlukket beholder.
Oppbevaring:
Oppbevares i kjølig, tørt, godt ventilert lager og i lukkede beholdere. Holdes adskilt fra oksiderende
materiale, varme, sollys, gnister og flammer.
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