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VERNEBLAD
ANGELWAX ENIGMA AIO

 
Vis sikkerhetsdatablad

Generelt
Artikkelnr. ANG58173
Kjemikaliets bruksområde Poleringsmidler og voksblandinger

Førstehjelpstiltak
Innånding La personen få frisk luft og konsulter lege, avhengig av symptomene.

Hudkontakt Forurensed, tilsølte klær må fjernes øyeblikkelig, vask grundig med mye vann og såpe. kontakt lege 
øyeblikkelig ved hudirritasjon (røde flekker osv.)

Øyekontakt Fjern kontaktlinser.
Skyll grundig med vann i flere minutter, oppsøk lege hvis nødvendig.

Svelging Munnen skylles grundig med vann.
Gi rikelig med vann og drikke, oppsøk lege omgående.

Generelle symptomer og virkninger Hvis relevant, er symptomer og virkninger som oppstår forsinket, oppført i avsnitt 11, eller ved 
opptaksveiene i avsnitt 4.1. I visse tilfeller kan det forekomme, at forgiftningssymptomene først opptrer 
etter lengre tid/etter flere timer.
Ved langvarig kontakt :
Unngå uttørking.
Dermatitis(hudbetennelse)
Irritasjon av huden.

Verneutstyr
Symboler     

Produkttiltak for å hindre eksponering Sørg for god utlufting. Dette kan oppnåsmed avsugning på stedet eller generell utblåsningsluft. Dersom 
dette ikke er nok for å holde konsentrasjonen under AN- eller AGW-verdiene (maksimal tillatt 
konsentrasjon), bruk egenet åndedrettsvern.
Gjelder bare når det er oppført eksponeringsgrenseverdier her.

Egnet øyebeskyttelse Vern av øyne/ansikt:
Vernebriller, tettsittende med sidevern (EN 166).

Egnede materialer Hudvern - Håndvern:
Vernehansker av butylkautsjuk (EN 374). Min. sjikttykkelse i mm: 0,5
Gjennombruddstid i minutter: > 120
Forebyggende vern av huden anbefales.

Anbefalt utstyrstype Åndedrettsvern:
Ved overskridelse av AN.
Filter A P2 (EN 14387), markeringsfarge brun, hvit
Følg tidsbegrensninger når det gjelder bruk av åndedrettsvern.

Tiltak ved brannslukking
Egnede slokkingsmidler Vanndusjstråle/skum/CO2/tørt slukningsmiddel

Uegnede slokkingsmidler Kraftig vannstråle

Brann- og eksplosjonsfarer I tilfelle bran kan det dannes :
Kulloksider.
Nitrogenoksider.



Giftige gasser.

Annen informasjon Unngå innånding av røyken som oppstår ved brann eller eksplosjon.
Luftavhengig åndedrettsvern.
Avhengig av brannens størrelse
Evt. full beskyttelse.
Avkjøl utsatte beholdere av vann.
Kontaminert vann til slukking skal deponeres i henhold til myndighetenes forskrifter.

Tiltak ved utslipp
Generelle tiltak Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.

Unngå øye og hudkontakt.
Vær evt. oppmerksom på sklifare.

Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre 
miljø

Dem opp hvis det slipper ut større mengder.
Reparer lekkasjer, hvis dette kan skje uten fare.
Må ikke tømmes i klakkavløp.
Unngå både at produktet trenger inn i overflate- eller grunnvannet, og ned i marken.

Opprydding Ta opp mekanisk og disponer i henhold til avnsitt 13.

Andre anvisninger Personlig sikkerhetsutrustning, se avsnitt 8, henvisninger om disponering, se avsnitt 13.

Ansvarlig firma
Firmanavn CHEM-TECH SUPPLY AS
Postadresse TOTENVEGEN 682
Postnr. 2848 Skreia
Land Norge
Telefon 98126000
Nødtelefon Nødtelefon :22 59 13 00

 


