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Faresetninger: H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Vis sikkerhetsdatablad

Generelt
Kjemikaliets bruksområde Farvepulver til tokomponent-silikatfarve

Førstehjelpstiltak
Generelt Vi anbefaler at du presenterer dette sikkerhetsdatabladet når du besøker en lege.
Innånding Tilførsel av frisk luft, i tilfelle problemer, kontakt lege.
Hudkontakt Vask straks med såpe og vann og skyll grundig.

Hvis hudirritasjon vedvarer, kontakt lege.
Øyekontakt Skyll øynene med åpne øyenlokk i flere minutter under rennende vann og kontakt lege.
Svelging Skyll munn og svelg med vann.

Ikke fremkall brekninger, kontakt lege omgående.
Generelle symptomer og virkninger Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
Annen informasjon Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

Verneutstyr
Symboler        

Egnede tekniske tiltak Unngå kontakt med øyne og hud.
Unngå innånding av støv / røyk / tåke.
Vask hendene før pauser og etter arbeid.

Egnet øyebeskyttelse Ved støvdannelse brukes øyebeskyttelse.
Tettsittende vernebriller.

Egnede materialer Vernehansker.
Egnede hansker Nitril-tippede bomullshansker eller PVC- eller PE-hansker. Velge en egnet hanske er ikke bare avhengig av 

materiale, men også av andre kvalitetskriterier og varierer fra en produsent til den neste. Når produktet er 
laget av flere materialer, kan ikke hanskematerialets motstand forutsies og må derfor kontrolleres før bruk.

Tiltak ved brannslukking
Egnede slokkingsmidler Produktet i seg selv brenner ikke. Juster slukningstiltak for omgivende brann.
Brann- og eksplosjonsfarer Ingen ytterligere relevant informasjon er tilgjengelig.
Annen informasjon Ved brann, unngå innånding av røyk, branngasser og damp. Brannrester og forurenset slukkvann skal 

destrueres i henhold til myndighetsregler.

Tiltak ved utslipp
Sikkerhetstiltak for å beskytte 
personell

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Unngå støvdannelse. Bruk åndedrettsvern hvis det er fare for damp / støv 
/ aerosol. Følg sikkerhetsforskriften (se avsnitt 7 og 8). Unngå kontakt med hud og øyne. Unngå innånding 
av støv.

Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre 
miljø

Forhindre utslipp til jord, vassdrag og kloakkanlegg.
Følg lokale bestemmelser.

Opprydding Rengjør mekanisk. Unngå støvdannelse. Kast det absorberte materialet på en foreskrevet måte. Rengjør 
grundig forurensede områder.

Andre anvisninger For sikker håndtering, se kapittel 7. Se avsnitt 8 for informasjon om personlig verneutstyr. Informasjon om 
avfallshåndtering, se kapittel 13.

Ansvarlig firma
Firmanavn Sts - Surface Treatment Systems AS
Postadresse Professor Birkelands Vei 24 C
Postnr. 1081 Oslo
Land Norge
Telefon +47 22056200
Nødtelefon Giftinformasjonen :22 59 13 00

 


