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VERNEBLAD
Keim Porosan Trass Sanierpuss NP.

 
  

Varselord: Fare

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

Generelt
Kjemikaliets bruksområde Tørrbruk for utblanding med vann, etterfulgt bruk som puss til vegger og tak, innvendig og utvendig.

Førstehjelpstiltak
Generelt Kontakt alltid lege ved ubehag, irritasjon eller andre vedvarende symptomer.
Innånding Frisk luft, varme og hvile. Søk lege ved skadesymptomer
Hudkontakt Vask huden nøye med såpe og vann. Skyll med vann. Unngå bruk av løsemidler
Øyekontakt Skyll straks med mye vann i minimum 15 minutter (hold øyenlokk utbrettet, ta av eventuelle kontaktlinser). 

Oppsøk lege. Fortsett skyllingen under transporten.
Svelging Skyll munnen med vann og drikk mye vann. Fremkall ikke brekninger.
Generelle symptomer og virkninger Fare for alvorlig øyeskade. Gir sterke smerter ved øyekontakt, svie. Irriterer huden.
Annen informasjon Ved tvil eller ved vedvarende symptomer- søk legehjelp. Gi aldri noe å drikke eller fremkall brekninger til 

en bevisstløs person, eller som har kramper.

Verneutstyr
Symboler   

Egnede tekniske tiltak Gjør rent tilgriset klær med støvsuger. Skal ikke børstes eller blåses rene. Unngå kontakt med 
næringsmiddel, drikke og forstoffer. Tilsølte klær skal umiddelbart tas av. Vask hendene før pauser og 
etter arbeidet. Unngå kontakt med hud og øyne. Unngå innånding av støv.

Egnet øyebeskyttelse Bruk vernebriller. Øyevern skal samsvare med EN 166.
Egnede materialer Bruk hansker som er motstandsdyktige mot kjemikalier i følge standard EN 374: Vernehansker mot 

kjemikalier og mikroorganismer
Egnede hansker Nitrildyppede bomullshansker (tykkelse: >= 0,5 mm).

Tiltak ved brannslukking
Egnede slokkingsmidler Produktet i seg selv brenner ikke. Brann i omgivelsene slukkes med egnet slukkemiddel.
Uegnede slokkingsmidler Ingen spesielle advarsler.
Brann- og eksplosjonsfarer Ikke brannfarlig i henhold til lov om brannfarlige varer.
Personlig verneutstyr Benytt personlig verneutstyr som angitt i pkt. 8.
Annen informasjon Unngå innånding av branngasser/damper. Flytt beholdere fra brannstedet hvis det er mulig uten risiko.

Tiltak ved utslipp
Generelle tiltak Bruk personlig verneutstyr som angitt i pkt. 8. Unngå kontakt med hud og øyne.
Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre 
miljø

Må ikke slippes i vann eller kloakksystemer.

Opprydding Spill tas opp mekanisk. Bruk ikke vann og rengjøringsmidler.
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

 


