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Skyddsföreskrift
Mac 22
Grovrengöring Tensid

FARA

Brandbekämpningsåtgärder

Släckmedel  
Lämpliga släckmedel: alkoholbeständigt skum, kolsyra, pulver, vattenånga.
Olämpliga släckmedel: Vattenstråle bör ej användas eftersom det kan sprida 
branden.
Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra  
Vid brand utvecklas tät rök. Att utsättas för nedbrytningsprodukter kan utgöra 
hälsofara. Slutna behållare som utsätts för eld avkyls med vatten. Låt ej vatten 
från brandsläckning rinna ut i kloak och vattendrag. Om produkten utsätts för 
höga temperaturen, t.ex. i händelse av brand, kan farliga nedbrytningsprodukter
bildas. Dessa är: Koloxider (CO / CO2).
Råd till brandbekämpningspersonal  
Använd skyddsutrustning inklusive andningsapparat. Om exponering skett, 
kontakta Giftinformationscentralen (tel 112, 24/7) för rådgivning.

För ytterligare information hänvisas till säkerhetsdatablad.

Ring 112
Begär

Giftinformationscentralen

Första Hjälpen

Allmänt  
Vid olycka: Kontakta läkare eller akutmottagning - ta med etiketten eller detta säkerhetsdatablad.
Vid bestående symptom eller om det råder tveksamheter om den påverkades tillstånd skall läkarhjälp sökas. 
Ge aldrig en medvetslös person vatten eller liknande.
Vid inandning  
I fall av andningssvårigheter eller irritation i andningsvägarna: Flytta den skadade personen till frisk luft direkt
och håll personen under uppsyn.
Vid hudkontakt  
Vid irritation: Tvätta av produkten. Vid ihållande irritation: kontakta läkare.
Vid kontakt med ögonen  
I fall av ögonirritation: Avlägsna eventuella kontaktlinser. Skölj genast ögonen med rikliga mängder vatten (20-30°C) 
till dess irritationen upphör och i minst 30 minuter. Se till att skölja under både övre och nedre ögonlock.
Uppsök genast läkare. Fortsätt att skölja under transport.
Vid förtäring  
Kontakta omgående läkare. Ge den drabbade vatten att dricka om denne är vid medvetande. Försök EJ framkalla 
kräkning, annat än om läkaren rekommenderar detta. Sänk huvudet så att eventuella kräkningar ej rinner tillbaka i 
munnen och ner i halsen. Förebygg chock genom att hålla den skadade varm och i stillhet. Ge konstgjord andning om 
andningen upphör. Vid medvetslöshet: lägg den skadade i framstupa sidoläge. Tillkalla ambulans.
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Skyddsåtgärder 
Brandfarlig vätska och ånga. Skadligt vid förtäring. Orsakar allvarliga ögonskador.
Använd ögonskydd / skyddshandskar / skyddskläder. 
Använd endast CE-märkt skyddsutrustning.
PH: 5-8


