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Skyddsåtgärder
Använd skyddsglasögon, korgglasögon eller visir.
Använd skyddshandskar av butylgummi, Viton eller fluorgummi, eller rådfråga arbetsmedicinsk expert för alternativt material.
Visa denna produkts säkerhetsdatablad.
Använd lämpligt andningsskydd vid otillräcklig ventilation.
Speciella egenskaper och risker:
Ej relevant.

Första Hjälpen
Generellt
Försök aldrig ge medvetslös person vätska eller annat via munnen.
Vid minsta tvekan eller om symptom kvarstår, sök läkare.
Lägg personen i framstupa sidoläge, om han är medvetslös eller omtöcknad.

Vid inandning
Låt den skadade vila på varm plats med frisk luft. Kvarstår symptom uppsök läkare.

Vid kontakt med ögonen
Spola ögat flera minuter med tempererat vatten. Kontakta läkare.

Vid hudkontakt
Tvätta huden med tvål och vatten.
Tag av nedstänkta kläder.
Om symptom uppkommer, kontakta läkare.

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.

De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda
Risk för aspiration med kemisk lunginflammation som följd. Risk för permanenta ögonskador. Kan vid långvarig/ofta upprepad
kontakt ge torr hud eller hudsprickor. Kan skada fertiliteten eller ofött barn.

Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs
Symptomatisk behandling.
Vid kontakt med läkare, se till att ha fullständigt säkerhetsdatablad till hands.

Brandbekämpningsåtgärder
Släckmedel
Lämpliga släckmedel
Släckes med vattendimma, pulver, koldioxid eller alkoholbeständigt skum.

Olämpliga släckmedel
Får ej släckas med vatten med högt tryck.

Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra
Brinner under utveckling av rök innehållande hälsoskadliga gaser (kolmonoxid
och koldioxid) samt, vid ofullständig förbränning, aldehyder och andra giftiga,
hälsofarliga, irriterande eller miljöfarliga ämnen.

Råd till brandbekämpningspersonal
Vid brand använd friskluftsmask. Kyl slutna behållare som exponerats för brand
med vatten. Skyddsåtgärder vidtas med hänsyn till övrigt material på
brandplatsen. Se till att all personal utom larmpersonalen utrymmer
brandområdet. Bär heltäckande skyddsklädsel.

För ytterligare information hänvisas till säkerhetsdatablad.
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