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VERNEBLAD
Keim NHL-Kalkpuss Grov

 
  

Varselord: Fare

Faresetninger: H315 Irriterer huden. H318 Gir alvorlig øyeskade. H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.

Generelt
Kjemikaliets bruksområde Tørrmørtel for blanding med vann og etterfølgende bruk som mørtel for vegger, tak og utenfor.

Førstehjelpstiltak
Generelt Kontakt alltid lege ved ubehag, irritasjon eller andre vedvarende symptomer. Dersom det er nødvendig 

med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
Innånding Tilfør frisk luft og tilkall lege.
Hudkontakt Vask straks med såpe og vann og skyll grundig. Bruk ikke løsningsmiddel eller tynner. Hvis hudirritasjon 

vedvarer, kontakt lege.
Øyekontakt Skyll øynene åpne i flere minutter under rennende vann og kontakt lege.
Svelging Skyll munnen og drikk rikelig med vann. Ikke fremkall brekninger, kontakt lege omgående.
Generelle symptomer og virkninger I alle tilfeller av tvil, eller hvis symptomene vedvarer, kontakt lege. Irriterer huden. Gir alvorlig øyeskade. 

Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
Annen informasjon Fare for varige skader dersom førstehjelp ikke settes i gang omgående. Legebehandling nødvendig. Påse 

at medisinsk personell er informert om det aktuelle materialet, og at de tar nødvendige forholdsregler for å 
beskytte seg selv. Ved behov for medisinsk assistanse, ha beholderen og/eller etiketten tilgjengelig.

Verneutstyr
Symboler     

Egnede tekniske tiltak Rengjør forurenset tøy med støvsuger. Ikke blås eller børst rent. Forurensede, våte klær må fjernes 
umiddelbart. Vask hendene dine før pauser og etter arbeid. Unngå kontakt med øyne og hud. Unngå 
innånding av støv / røyk / tåke. Sørg for tilgang til øyeskylleutstyr og nøddusj ved arbeidsplassen. Følg de 
vanlige forholdsregler ved håndtering av kjemikalier. Bruk verneutstyr som oppgitt under.

Egnet øyebeskyttelse Ved støvutvikling, bruk øyevern.
Egnede materialer Bruk godkjente vernehansker. Det angitte hanskematerialet er foreslått etter en gjennomgang av 

enkeltstoffene i produktet og kjente hanskeguider. Hansker som tåler lut.
Egnede hansker Nitrildyppede bomullshansker.
Anbefalt åndedrettsvern Støvmaske ,Filter FFP2

Tiltak ved brannslukking
Egnede slokkingsmidler Brann i omgivelsene slukkes med egnet slukkemiddel. Produktet i seg selv brenner ikke. Tilpass 

slukningstiltak for omgivende brann.
Uegnede slokkingsmidler Rettet vannstråle.
Brann- og eksplosjonsfarer Ikke brannfarlig iht lov om brannfarlige varer.
Brannslokkingsmetoder Vanlige tiltak for kjemiske branner.
Annen informasjon Utbrente rester og kontaminert slukkevann må bortskaffes iht myndighetenes forskrifter. I tilfelle brann, 

pust ikke inn røyk, gasser og damp.

Tiltak ved utslipp
Generelle tiltak Unngå kontakt med hud og øyne. Unngå støvdannelse. Bruk åndedrettsvern når det er fare for damp / 

støv / aerosol. Produkt danner glatt overflate i kombinasjon med vann.
Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre 
miljø

Forhindre utslipp til vassdrag, avløp og jordsmonn. Lokale forskrifter av myndighetene må overholdes .

Opprydding Lukk avløp (risiko for tilstoppede ledninger) Sklifare! Unngå støvdannelse. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. 
Ta opp mekanisk. Oppsamlet materiale samles i henhold til regelverket. Rengjør kontaminerte områder 
grundig.

Andre anvisninger For videre behandling av avfall se avsnitt 13.

Ansvarlig firma
Firmanavn Sts - Surface Treatment Systems AS
Postadresse Professor Birkelands Vei 24 C
Postnr. 1081 Oslo
Land Norge



Telefon +47 22056200
Nødtelefon Politiet :112
Nødtelefon Ambulanse :113
Nødtelefon Brann :110
Nødtelefon Giftinformasjonen :22 59 13 00

 


