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Varselord: Advarsel

Faresetninger: H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

Generelt
Kjemikaliets bruksområde Rengøringsmiddel

Førstehjelpstiltak
Generelt Ved uhell: Kontakt lege eller legevakt. Ved vedvarende symptomer eller ved tvil om den skaddes tilstand 

skal det søkes legehjelp. Gi aldri en bevisstløs person vanneller lignende.

Innånding Ta personen ut i frisk luft og hold personen under oppsyn.

Hudkontakt Tilsølt tøy og sko fjernes. Hud som har vært i kontakt med materialet vaskes grundig med vann og såpe.

Øyekontakt Fjern evt. kontaktlinser. Skyll straks øynene med rikelig mengde vann (20-30 °C) inntil irritasjonen 
opphører og minst i 5 minutter. Sørg for å skylle under øvre og nedre øyelokk. Ved fortsatt irritasjon skal 
det søkes legehjelp.

Svelging Gi personen rikelig å drikke og hold personen underoppsyn. Ved illebefinnende: Kontakt lege omgående. 
Ikke fremkall brekninger, med mindre legen anbefaler det.

Generelle symptomer og virkninger Produktet inneholder stoffer som kan gi en allergisk reaksjon ved hudkontakt. Allergireaksjonen inntreffer 
typisk 12 - 72 timer etter utsettelse for allergenet og skjer ved at allergenet trenger inn i huden og reagerer 
med proteiner i øverste hudlag. Kroppens immunsystem oppfatter det kjemisk endrede proteinet som et 
fremmedlegeme og vil forsøke å bryte det ned.

Annen informasjon Merknader til Lege: ta med dette sikkerhetsdatabladet.

Verneutstyr
Symboler   

Egnet øyebeskyttelse Bruk beskyttelsesbriller med sideskjold.
Egnede materialer Anbefalt : Nitril.

Gjennombruddstid : >480 min. (KAT 6)

Anbefalt utstyrstype Ingen spesielle krav.

Tiltak ved brannslukking
Egnede slokkingsmidler Anbefalt: alkoholbestandig skum, kullsyre, pulver, vanntåke.
Brann- og eksplosjonsfarer Hvis produktet utsettes for høy temperatur, f.eks. itilfelle brann, kan det dannes farlige 

nedbrytningsprodukter. Disse er: Svoveloksider. Karbonoksider. Noen metalloksider. Brann vil utvikle tett 
sort røyk som kan utgjøre helsefare. Brannfolk bør bruke egnet beskyttelsesutstyr. Lukkede beholdere som 
utsettes for ild, avkjøles med vann. La ikke vann fra brannslukking renne ut i kloakk og vannløp.

Personlig verneutstyr Brannslokningspersonell skal bruke egnet verneutstyr og selvforsynt åndedrettsvern med full ansiktsmaske.

Tiltak ved utslipp
Sikkerhetstiltak for å beskytte 
personell

Ingen spesielle krav.

Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre 
miljø

Ingen spesielle krav.

Opprydding Ta opp stoffet med væskebindende materiale (sand, kiselgur, syrebindemiddel, universalbindemiddel, 
sagflis).
Håndter forurenset materiale som avfall i.h.t. avsnitt 13.

Andre anvisninger Se avsnitt 13 om håndtering af avfall. Se avsnitt 8 for beskyttelsesforanstaltninger.
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