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Advarsel

H226 - Brannfarlig væske og damp.
H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon.
H336 - Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

Løsemiddel, rensemiddel

Ved tvil eller varige symptomer, oppsøk alltid lege. Nødnummer, se avsnitt 1.4.

Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet.
Kunstig åndedrett og/eller oksygen om nødvendig. Søk legehjelp ved ubehag.

Vask med mye såpe og vann. Tilsølte klær må fjernes straks. Hvis symptomene vedvarer, kontakt
lege.

Skyll straks øynene med mye vann i minst 15 minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette
enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Kontakt lege.

Skyll munnen. Gi mye vann å drikke. Ikke fremkall brekninger. Kontakt lege umiddelbart.

Symptomer/virkninger ved innånding : Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Kan ha narkotisk
virkning. Kan forårsake irritasjon av luftveiene. Hoste.
Symptomer/virkninger ved hudkontakt : Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.
Symptomer/virkninger ved øyekontakt : Irriterer øynene. Tårer. Rødhet, smerte.
Symptomer/virkninger ved svelging : Kan forårsake irritasjon av fordøyelsessystemet, kvalme,
oppkast og diaré. Nedsatte funksjoner i sentralnervesystemet, hodepine, svimmelhet, døsighet, tap
av koordineringsevne. Inntak av væske kan føre til aspirasjon i lungene med fare for kjemisk
lungebetennelse.

Tettsluttende vernebriller. NS-EN 166

Bruk egnede kjemikalieresistente hansker. Gjennomtrengningstid og hansketykkelse er ikke målt,
men foreslått ut fra informasjon om enkeltstoffene i blandingen. Andre forhold kan redusere
gjennomtrengningstiden.

Butylgummi

Ved fare for innånding av damp, benytt åndedrettsvern med filter A. Ved fare for innånding av
aerosoler, benytt åndedrettsvern med filter A/P2. NSEN 14387

Karbondioksid (CO2), pulver, alkoholresistent skum, vannspray.

Ikke bruk full vannstråle.

Brannfarlig væske og damp. Damp kan danne eksplosiv blanding med luft. Dampene er tyngre enn
luft; kan forflyttes langs bakkenivå. Kan antennes på avstand.

Bruk vannstråle til å avkjøle beholderne.

Varselord

Faresetninger

Kjemikaliets bruksområde
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Tiltak ved utslipp

Ansvarlig firma

Bruk selvforsynt åndedrettsvern (SCBA) og egnet personlig verneutstyr (PVU).

Ventiler utslippsområdet. Fjern antennelseskilder. Røyking forbudt. Unngå innånding av damp.
Unngå innånding av aerosol. Unngå kontakt med huden og øynene. Bruk påkrevd personlig
verneutstyr. Se avsnitt 8. Sklifare på utspilt produkt.

Unngå utslipp til miljøet. Unngå utslipp til avløp og drikkevann.

Absorber utspilt væske i inert materiale. Samles opp i egnede og lukkede beholdere for avhending.
Skyll forurensede overflater med mye vann.

Farlig avfall. Faste materialer eller rester avhendes på et godkjent avfallsmottak. Se avsnitt 13.

Proglazer Concept AS

Åsaringen 286

7236 HOVIN I GAULDAL

+47 92468269

Personlig verneutstyr

Sikkerhetstiltak for å beskytte personell

Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø
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