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VERNEBLAD
Keim Silex OH

 
  

Varselord: Fare

Faresetninger: H225 Meget brannfarlig væske og damp. H319 Gir alvorlig øyeirritasjon. H332 Farlig ved innånding. 
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene. H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

Generelt
Kjemikaliets bruksområde Middel for å styrke bunnen av kieselsyreesterbasis.

Førstehjelpstiltak
Generelt Tilsølte klær må fjernes straks. Søk legehjelp ved ubehag. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha 

produktets beholder eller etikett for hånden.
Innånding Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende ligger i ro.
Hudkontakt Vask straks med vann og såpe og skyll godt. Kontakt lege hvis irritasjon vedvarer.
Øyekontakt Skyll øynene med åpne øyenlokk i flere minutter under rennende vann og kontakt lege.
Svelging Skyll munnen. Drikk rikelig med vann. IKKE framkall brekning. Søk legehjelp umiddelbart.
Generelle symptomer og virkninger Se avsnitt 11 for mer informasjon om symptomer og virkninger.
Annen informasjon 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 Det skal ikke spises, drikkes eller røykes under arbeidet. Holdes borte fra mat, drikkevarer og fôr. 
Forurensede klær må tas av umiddelbart. Vask hendene før pauser og ved arbeidets slutt. Unngå kontakt 
med hud og øyne. Pust ikke inn gasser/damper/aerosoler.

Nødvendige egenskaper Bruk tettsittende vernebriller.
Egnede materialer Bruk godkjente vernehansker. Det angitte hanskematerialet er foreslått etter en gjennomgang av 

enkeltstoffene i produktet og kjente hanskeguider.
Egnede hansker Butylgummi
Anbefalt utstyrstype Gassmaske
Anbefalt åndedrettsvern Filter ABEK

Tiltak ved brannslukking
Egnede slokkingsmidler Vannspray, pulver, skum, karbondioksid, sand.
Uegnede slokkingsmidler Bruk ikke konsentrert stråle.
Brann- og eksplosjonsfarer I tilfelle av brann kan det frigjøres karbondioksid (CO x), silisiumdioksid (SiO2).
Brannslokkingsmetoder Kjøl ned utsatte beholdere med vannspray.
Personlig verneutstyr Bruk påkrevd personlig verneutstyr
Annen informasjon Samle kontaminert brannslukkingsvann separat. Det må ikke komme ut i avløpssystemet. Utbrente rester 

og kontaminert slukkingsvann må bortskaffes iht myndighetenes forskrifter.

Tiltak ved utslipp
Generelle tiltak Håndtering i henhold til avsnitt 7.
Sikkerhetstiltak for å beskytte 
personell

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Unngå kontakt med hud og øyne. Holdes vekk fra antennelseskilder. 
Unngå innånding av damper.

Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre 
miljø

Må ikke tømmes i kloakkavløp. Hvis produktet forurenser innsjøer, elver eller avløp, informer relevante 
myndigheter i henhold til lokale bestemmelser. Behold forurenset vaskevann og deponer i henhold til 
regelverket.

Opprydding Skal ikke skylles bort med vann. Ved små mengder: Tas opp med absorberende materiale, for eksempel. 
kiselgur og kast iht lokale bestemmelser. Legg inn drenering og pump opp i egnede beholdere. Hvis det er 
en glatt belegg, fjernes det ved hjelp av et rengjøringsmiddel eller en såpeløsning eller med et annet 
biologisk nedbrytbart vaskemiddel. Damper fjernes ved ekstraksjon.

Andre anvisninger For videre behandling av avfall se avsnitt 13.
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