
     
22.12.2016

VERNEBLAD
NERTA WHEELSHINE SUPER

 
 

Varselord: Fare

Faresetninger: H314 - Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.

Generelt
Artikkelnr. ENT-080120
Kjemikaliets bruksområde Rengjøringsprodukt

Førstehjelpstiltak
Generelt Tilkall legen umiddelbart.
Innånding Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet.
Hudkontakt Skyll/dusj huden med vann. Tilsølte klær må fjernes straks. Tilkall legen umiddelbart.
Øyekontakt Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. 

Fortsett skyllingen. Tilkall legen umiddelbart.
Svelging Skyll munnen. Ikke fremkall oppkast. Tilkall legen umiddelbart.
Generelle symptomer og virkninger Symptomer/skader etter hudkontakt : Forbrenninger.

Symptomer/skader etter øyekontakt : Alvorlige øyeskader.
Symptomer/skader etter svelging : Forbrenninger.

Annen informasjon Ingen ytterligere informasjon foreligger.

Verneutstyr
Symboler    

Produkttiltak for å hindre eksponering Sørg for god ventilasjon av arbeidsplassen.
Egnet øyebeskyttelse Vernebriller. EN 166
Egnede materialer Beskyttelseshansker. Hansker som tåler kjemiske stoffer (i henhold til standarden NF EN 374 eller 

tilsvarende). EN 374
Anbefalt utstyrstype Ved utilstrekkelig ventilasjon, bruk et uavhengig åndedrettsvern. Ved tilstrekkelig ventilasjon, bruk et 

uavhengig åndedrettsvern. Egnet åndedrettsutstyr : B" (EN 141)"

Tiltak ved brannslukking
Egnede slokkingsmidler Vannstøv. Tørt pulver. Skum. Karbondioksid.
Brann- og eksplosjonsfarer Farlige nedbrytningsprodukter i tilfelle brann : Giftig røyk kan frigjøres.
Personlig verneutstyr Ikke grip inn uten et egnet verneutstyr. Uavhengig åndedrettsvern. Heldekkende kroppsvern.

Tiltak ved utslipp
Generelle tiltak Ventiler utslippsområdet. Unngå kontakt med huden og øynene. Unngå innånding av 

støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
Ikke grip inn uten egnet verneutstyr. For ytterligere informasjon, se avsnitt 8: 
"Eksponeringskontroll/personlig verneutstyr.".

Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre 
miljø

Unngå utslipp til miljøet.

Opprydding Rengjøringsmetoder : Absorber utspilt væske i et absorberende materiale.
Andre opplysninger : Faste materialer eller rester elimineres på ett godkjent senter.

Andre anvisninger For ytterligere informasjon, 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

 


