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Avfettningsmedel
Hälsoskadlig

Fara

Mac 2040

Skyddsåtgärder
Gasmask med filter typ A (brun) kan behövas vid sanering.
Undvik inandning samt kontakt med hud och ögon.
Stäng av utrustning med öppen låga, glöd eller annan hetta.
Ögonskydd/ansiktsskydd.
Använd skyddsglasögon, korgglasögon eller visir.
Handskydd.
Skyddshandskar märkta "Low Chemical resistant" eller "Waterproof" eller med vidstående piktogram
rekommenderas.
Speciella egenskaper och risker:
Inga.
Första Hjälpen
Generellt
Låt den skadade vila på varm plats med frisk luft samt skölj näsa, mun och svalg med vatten; Kontakta läkare. Lgg
personen i framstupa sidoläge, om han är medvetslös eller omtöcknad.
Lämna aldrig en skadad person ensam. Läget kan snabbt förvärras, ibland flera timmar efter förgiftningen.
Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
Vid inandning
Låt den skadade vila på varm plats med frisk luft eller syrgas, och för snarast till sjukhus.
Kontakta läkare (giftinformationscentralen nödtel 112) även om det inte märks några symptom.
Vid kontakt med ögonen
Skölj genast med tempererat vatten 15 - 20 min med vidöppna ögon; Transportera omedelbart den skadade till sjukhus.
Vid hudkontakt
Normal tvättning av huden anses som tillräckligt; Om symptom ändå uppkommer, kontakta läkare.
Tag av förorenade kläder.
Vid förtäring
Skölj först munnen noggrant med mycket vatten och SPOTTA UT sköljvattnet. Drick sedan minst en halv liter vatten
och kontakta läkare. FRAMKALLA EJ KRÄKNING.

Brandbekämpningsåtgärder
Allmänna åtgärder vid brand eller hotande brand
Larma räddningstjänsten tel 112. Rädda först personer i fara. För undan gastuber,
brandfarliga varor och oxiderande ämnen.

Lämpliga släckmedel
Alla vanliga släckmedel kan användas.

Olämpliga släckmedel
Får ej släckas med vatten med högt tryck.

Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra
Farliga förbränningsgaser
Vid brand kan hälsoskadliga eller i övrigt skadliga ämnen spridas.

Råd till brandbekämpningspersonal
Skyddsåtgärder vidtas med hänsyn till övrigt material på brandplatsen.
Vid brand använd friskluftsmask.

För ytterligare information hänvisas till säkerhetsdatablad.

Ring 112
Begär, Giftinformationscentralen

