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VERNEBLAD
Keim Romanit kalkfarge

Varselord:

Fare

Faresetninger:

H315 Irriterer huden. H318 Gir alvorlig øyeskade.

Generelt
Kjemikaliets bruksområde

Kalkmaling til pussede bygningsflater.

Førstehjelpstiltak
Generelt
Innånding
Hudkontakt
Øyekontakt
Svelging
Generelle symptomer og virkninger

Vi anbefaler at dette sikkerhetsdatabladet inkluderes i medisinske besøk. Klær som er forurenset med
produktet, må fjernes umiddelbart.
Tilførsel av frisk luft, ved symptomer, kontakt lege.
Vask straks av med vann og såpe, skyll godt. Ikke bruk løsemidler eller fortynningsmidler. Kontakt lege
hvis hudirritasjon vedvarer.
Skyll øynene med åpne øyenlokk i flere minutter under rennende vann og kontakt lege.
Skyll munnen og halsen med vann. Ikke fremkall brekninger, kontakt lege omgående.
I alle tilfeller av tvil, eller hvis symptomene vedvarer, kontakt lege. (+ H-setninger fra 2.2)

Verneutstyr
Symboler

Egnede tekniske tiltak

Egnet øyebeskyttelse
Egnede materialer
Egnede hansker

Anbefalt åndedrettsvern

Unngå kontakt med øyne og hud. Unngå innånding av aerosoler. Forurenset, fuktet klær må fjernes
umiddelbart. Vask hendene før pauser og ved arbeidets slutt. Sørg for tilgang til øyeskylleutstyr og nøddusj
ved arbeidsplassen.
Tettsittende vernebriller.
Bruk godkjente vernehansker.
Nitril-fuktede bomullshansker (anbefalt materialtykkelse 0,5mm).
Butylgummi (anbefalt materialtykkelse 0,5mm).
PVC eller PE (anbefalt materialtykkelse 0,5mm).
Filter FFP2 ,Åndedrettsvern bare for aerosol- eller tåkeforming.

Tiltak ved brannslukking
Egnede slokkingsmidler
Uegnede slokkingsmidler
Brann- og eksplosjonsfarer
Personlig verneutstyr
Annen informasjon

Produktet i seg selv brenner ikke, brannslukningstiltak må tilpasses brannen i omgivelsene.
Vann i samlet stråle.
Ingen ytterligere relevant informasjon er tilgjengelig.
Bruk uavhengig pusteapparat.
Brannrester og kontaminert brannslukningsvann må deponeres i henhold til myndighetenes forskrifter.
Unngå innånding av røyk, branngasser og damper ved brann.

Tiltak ved utslipp
Generelle tiltak
Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre
miljø
Opprydding

Andre anvisninger

Beskyttelsesbestemmelsene må følges (se kapittel 7 og 8). Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Unngå kontakt
med hud og øyne. Særlig fare for å skli. Utløpt / utsølt produkt.
Unngå utslipp til kloakk og andre vannkilder. Lokale myndigheter kontaktes ved større utslipp til
vannmiljøet.
Samle med væskebindende materiale (sand, diatoméjord, syrebindemiddel, universalbinder, sagflis). Sørg
for tilstrekkelig ventilasjon. Kast det oppsamlede materialet i henhold til forskriften. Rengjør forurenset
overflater grundig.
For videre behandling av avfall se avsnitt 13. Se avsnitt 8 for informasjon om personlig verneutstyr. For
sikker håndtering, se avsnitt 7.
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