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Ögonskydd/ansiktsskydd.
Ögonskydd bör användas vid risk för direktkontakt eller stänk.
Handskydd.
Använd skyddshandskar av butylgummi, Viton eller fluorgummi, eller rådfråga arbetsmedicinsk expert för alternativt material.
Visa denna produkts fullständiga säkerhetsdatablad. Välj mekanisk slitstyrka med hänsyn till arbetsuppgiftens art enligt
märkning med vidstående piktogram med fyra siffror som visar motstånd mot nötning, skäreffekter, rivning och punktering där
1 är sämst och 4 eller 5 är bäst.
Annat hudskydd.
Skydda all bar hud som kan tänkas komma i kontakt med produkten.
Andningsskydd.
Gasmask med filter typ A (brun) kan behövas.
Speciella egenskaper och risker:
Ej relevant.

Första Hjälpen
Generellt
Låt den skadade vila på varm plats med frisk luft samt skölj näsa, mun och svalg med vatten. Kvarstår symptom uppsök läkare.
Försök aldrig ge medvetslös person vätska eller annat via munnen. Vid minsta tvekan eller om symptom kvarstår, sök läkare.

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

Vid kontakt med ögonen
Skölj genast med tempererat vatten 15 - 20 min med vidöppna ögon. Om symptom kvarstår, sök läkare.

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.

De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda
Uppgifter om symptom ej entydiga eller saknas för denna produkt.

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
Bland vanliga släckmedel finns inga som är direkt olämpliga.

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

Särskilda risker vid brandsläckning
Avger brännbara ångor som kan bilda explosiv blandning med luft. Observera att
släckvattnet kan innehålla giftiga eller i övrigt skadliga ämnen.

Råd till brandbekämpningspersonal
Släckning ska ske på stort avstånd på grund av utveckling av stark värme. Vid brand använd
friskluftsmask. Skyddsåtgärder vidtas med hänsyn till övrigt material på brandplatsen.

Annan information
Produktens brandegenskaper
Brännbar men svårantändlig vätska.

För ytterligare information hänvisas till säkerhetsdatablad.

Ring 112
Begär Giftinformationscentralen

