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pH (handelsvare): ~ 8,0

VERNEBLAD
Steinfix 10
Vis Sikkerhetsdatablad

Artikkelnr.
Kjemikaliets bruksområde

55750
Flekkfjerningsmiddel for mineraloljer, tjære, asfalt etc.

Førstehjelpstiltak
Generelt
Innånding
Hudkontakt
Øyekontakt
Svelging
Annen informasjon

Flytt den skadde fra forurensningskilden.
Frisk luft. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg.
Skyll med vann. Kontakt lege hvis ubehaget vedvarer.
Skyll straks med vann i flere minutter. Påse at eventuelle kontaktlinser er fjernet fra øyet før skylling.
Kontakt lege hvis irritasjon vedvarer.
Skyll munnen grundig og gi rikelige mengder melk eller vann forutsatt at den skadde ikke er bevisstløs.
Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg.
Ved bevisstløshet: Tilkall straks lege/ambulanse. Vis dette Sikkerhetsdatabladet.

Verneutstyr
Begrensning av eksponering på
arbeidsplassen
Åndedrettsvern
Håndvern
Øyevern
Annet hudvern enn håndvern

Personlig verneutstyr bør velges i henhold til CEN-standard og i samarbeid med leverandøren av personlig
verneutstyr.
Under normale bruksforhold er åndedrettsbeskyttelse ikke nødvendig. Ved utilstrekkelig ventilasjon eller når
produktet varmes opp, må det brukes egnet åndedrettsvern med gassfilter (type A2).
Bruk av hansker kreves ikke under normale forhold.
Ved vanlig bruk er ikke øyevern påkrevd.
Ingen spesielle forholdsregler.

Tiltak ved brannslukking
Passende brannslukningsmidler
Brann- og eksplosjonsfarer

Ved brannslukking benyttes alkoholresistent skum, karbondioksid, pulver eller vanntåke.
Ved oppvarming avgis brennbare damper. Damper kan danne eksplosive blandinger med luft.

Brannslukningsmetoder

Det henvises til firmaets retningslinjer ved brann. Informer ansvarlige myndigheter ved risiko for
vannforurensing. Unngå innånding av branngasser.
Bruk nødvendig verneutstyr. Hvis du ønsker mer informasjon om personlig beskyttelse, kan du se punkt 8.

Personlig verneutstyr

Tiltak ved utslipp
Sikkerhetstiltak for å beskytte
personell

Unngå innånding av damper og aerosoler og kontakt med hud og øyne. Bruk nødvendig verneutstyr. Hvis
du ønsker mer informasjon om personlig beskyttelse, kan du se punkt 8. Ved søl: Vær oppmerksom på
glatte gulv og overflater.
Unngå utslipp i jord og vannløp. Ved større utslipp til vannmiljø informeres lokale myndigheter.

Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre
miljø
Metoder for opprydding og rengjøring Søl suges opp med ikke-brennbart absorberende materiale. Søl demmes og suges opp med sand, jord
eller annet ikke-brennbart materiale. Skyll tilsølt område med store mengder vann.
Andre anvisninger
Se avsnitt 8 og avsnitt 13.

Ansvarlig firma
Firmanavn
Postadresse
Postnr.
Land
Telefon
Nødtelefon

Ellingard Collection AS
Østre Aker vei 103
0596 Oslo
Norway
+47 22 15 55 50
Giftinformasjonen, døgnåpen telefon:22 59 13 00

