Gabion Solution and Cladding

PRODUKT HELSE _ OG SIKKERHETSBLAD.
SIST Oppdatert: 15/8/2018

Produkt:

UNIK Wall Gabioner leveres flatt pakket for sluttmontering på stedet.

Innledning:

For å oppfylle kravene i EUs regelverk er vi
pålagt, som produsenter og leverandører, å gjøre tilgjengelig
informasjon om sikker håndtering av våre produkter. Det er vår oppfatning at
håndtering og bruk av gabionkurver levert av UNIK Wall
As utgjør ingen betydelig risiko.
Men noen fare som kan oppstå vil være forbundet med korrosjonsbelegget, gasser gitt
av ved varmt arbeid (for eksempel sveising) og skarpe kanter på produktet.

Fareidentifikasjon:

Sårskader og øyeskade ved kutting av strammebånd av stål for å åpne gabionpakkene.
Sårskade og øyeskade fra skarpe kanter ved håndtering og bruk av
produkt.
Utslipp av røyk under varmt arbeid.
Allergisk hudreaksjon på belegg (veldig sjelden.)

Sikker håndtering:

Bruk av egnede hansker anbefales ved håndtering av produktet
hindre mulig skade fra skarpe kanter.
Øyevern anbefales ved kutting av strammebånd rundt gabionpakkene for å hindre
øyeskade.
Beskyttelsesbrillene eller briller skal oppfylle kravene i EN166.
Strammebånd eller innpakning på produktet må aldri brukes til å løfte eller håndtere
produktet.
Arbeidsprosedyrer og andre prosedyrer bør utformes for å minimere risikoen
av personskade så langt som rimelig mulig, med hensyn til alle
identifiserbare farer.
Det skal normalt ikke være nødvendig å kutte produktet. Der en skjærer av
produktet bør normal god praksis følges, relevant for den anvendte metoden.
Sveising eller varmebehandling av produktet bør ikke være nødvendig og er ikke
anbefales.

Referanser:

Personlige verneutstyrsforskrifter.
Manuelle håndteringsregler.
EUs forskrifter.
Forvaltning av helse og sikkerhet på arbeidsplassen.

PRODUCT HEALTH & SAFETY DATA SHEET.
ISSUE DATE: 7/1/2018

Product:

Gabions supplied flat packed for final assembly on site.

Introduction:

In order to comply with the requirements of the EU regulations we
are required, as manufacturers and suppliers, to make available
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Gabion Solution and Cladding
information on the safe handling of our products. It is our view that the
handling and use of gabion baskets supplied by UNIK Wall
Company does not constitute any significant hazard. However any
hazard which may arise will be associated with the coating, fumes given
off by hot working (e.g. welding) and sharp edges on the product.
Hazards Identified:

Laceration and eye injury from tension release when breaking bands or
releasing wrapping on packs.
Laceration and eye injury from sharp edges when handling and using the
product.
Release of fumes during hot working.
Allergic skin reaction to coatings (very rare.)

Safe Handling:

The use of suitable gloves is recommended whilst handling the product to
prevent possible injury from sharp edges.
Eye protection is recommended when cutting or releasing bands on the
product to prevent eye injury. Impact resistant goggles or spectacles
should meet the requirements of EN166.
Banding or wrapping on the product must never be used to lift or handle
the product.
Systems of work and procedures should be designed to minimize the risk
of injury to individuals as far as reasonably possible, taking account of all
identifiable hazards.
It should not normally be necessary to cut the product. Where cutting of
the product is necessary normal good practice should be followed,
relevant to the method employed.
Hot working of the product should not be necessary and is not
recommended.

References:

Personal Protective Equipment Regulations.
Manual Handling Regulations .
EU Regulations .
Management of Health & Safety at Work Regulations.

UNIK Wall As
Kjøpmannsgata 12
7500 STJØRDAL
Org.nr. 816805112

Phone: +47 482 17020
E-mail: wetting@unikwall.no
Web: www.unikwallgabion.no
Bank acc.nr.: 6402.05.26279

