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               Fara 
 

 
Irriterar huden. 
Orsakar 
allvarliga 
ögonskador 
Kan orsaka 
irritation i 
luftvägarna. 
 

 

Förvaras oåtkomligt för barn. Inandas inte damm.  

Använd 
skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID 
KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera 
minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt 
att skölja. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och 
vatten. Innehållet/behållaren lämnas til en godkänd 
avfallsanläggning. 
 

 
Användingar: Spräckmedel för berg och betong. 
 

Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen: 
Generellt: 
 
Vid indanding:  
 
Vid hudkontakt:  
 
 
Vid kontakt med ögonen:  
 
 
Vid förtäring:  

Kontakta alltid läkare som allmän regel och i alla tveksamma fall eller om besvär 
kvarstår. Försök aldrig ge medvetslös person vätska eller annat via munnen. 
Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som 
underlättar andningen. Vid obehag, kontakta läkare. 
Avlägsna snabbt förorenade kläder och skor. Hud som har varit i kontakt med 
materialet tvättas grundligt med tvål och vatten. Kontakta läkare om besvär 
uppstår/kvarstår. 
Avlägsna eventuella kontaktlinser. Skölj genast ögonen med rikliga mängder 
vatten i minst 15 minuter. Se till att skölja under både övre och nedre ögonlock. 
Kontakta sjukhus/läkare. 
Framkalla INTE kräkning. Späd ut med mycket vatten. Omedelbar läkarhjälp eller 
transport till sjukhus. 

Personligt skyddsutrustning/generellt: Rökning, medtagande av mat och dryck samt förvaring av tobak, mat och 
dryck är ej tillåtet i arbetslokalen. Vid varje paus vid användning av produkten och vid arbetets slut skall de 
exponerade områdena på kroppen tvättas. Ögondusch och nöddusch bör finnas på arbetsplatsen. Undvik kontakt 
med huden och ögonen. Undvik att inandas damm. 
 

Andningsskydd: 
 
Handskydd: 
Ögon-/ansiktsskydd: 
Hudskydd: 
 

Andningsskydd om luftföroreningarna överstiger hygieniska gränsvärdet. 
Andningsskydd med filter P2. 
Använd handskar. Butyl/Nitril >480 minuter. 
Skyddsglasögon/visir. EN 166. 
Särskilda arbetskläder skall användas. Använd ev. skyddsdräkt vid längre tids 
arbete med produkten. 

 

Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp: 
Generellt: 
 
Miljöskyddsåtgärder: 
Metoder för inneslutning 
och sanering: 

Använd rekommenderad skyddsutrustning, se avsnitt 8. Undvik kontakt med 
huden och ögonen. Se till att ventilationen är tillräcklig. Undvik att inandas damm. 
Undvik utsläpp till mark och vatten. Förhindra utsläpp i avlopp. 
Städa upp mekaniskt. Undvik dammbildning. Placeras i lämpliga behållare för 
avfallshantering.  

 

Brandbekämpningsåtgärder: 
Lämpliga släckmedel: 
Olämpliga släckmedel:  
Särskilda faror som ämnet 
kan medföra: 
Råd till 
brandbekämpningspersonal: 

Själva produkten brinner inte, anpassa åtgärderna till omgivningsbranden. 
Använd inte vattenstråle. 
 
Undvik inandning av rök vid brand. 
 
Som vid alla bränder, använd buren andningsapparat och full skyddsutrustning. 

 
Ansvarsfullt företagande: 

 
Brutus Produkter AS  
Vestre Karmøyveg 630  
4272 Sandve  
Norge  
Telefon: +47 980 63 314 

 


