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VERNEBLAD
Keim Sparkel

 
Vis sikkerhetsdatablad

Generelt
Kjemikaliets bruksområde Sparkelmasse.

Førstehjelpstiltak
Generelt Kontakt alltid lege ved ubehag, irritasjon eller andre vedvarende symptomer.
Innånding Flytt til frisk luft. Ikke gi drikke eller fremkall brekning hvis personen er bevisstløs. Søk lege ved 

skadesymptomer. Ved åndedrettsstans gis kunstig åndedrett.
Hudkontakt Vask straks med såpe og vann. Fjern tilsølte klær og fortsett vaskingen. Bruk ikke løsemidler eller tynnere.
Øyekontakt Skyll straks med mye vann i minimum 15 minutter (hold øyenlokk utbrettet, ta av eventuelle kontaktlinser). 

Oppsøk lege ved skadesymptomer.
Svelging Drikk mye vann. Ikke gi drikke eller fremkall brekninger hvis vedkommende er bevisstløs. Kontakt lege 

omgående.
Generelle symptomer og virkninger Se punkt 11.
Annen informasjon I alle tvilstilfeller, eller ved vedvarende symptomer, kontakt lege. Gi aldri væske og fremkall aldri 

brekninger hvis pasienten er bevisstløs eller har kramper.

Verneutstyr
Symboler   

Egnede tekniske tiltak Produktet inneholder ikke noen relevant mengde av stoffer med kritiske verdier som kreves spesielle tiltak 
på arbeidsplassen.

Egnet øyebeskyttelse Ved fare for øyekontakt, bruk godkjente vernebriller og/eller ansiktskjerm.
Egnede materialer Hansketypen må være av motstandsdyktig materiale og man bør søke råd hos hanske leverandøren.
Egnede hansker Nitrilbehandlede bomullshansker Butylgummi

Tiltak ved brannslukking
Egnede slokkingsmidler 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. Brannslukkere må benytte røykdykkerutstyr.
Annen informasjon Flytt beholdere fra brannstedet hvis det er mulig uten risiko.

Tiltak ved utslipp
Generelle tiltak Bruk personlig verneutstyr som angitt i pkt. 8.
Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre 
miljø

Må ikke slippes i vann eller kloakksystemer. Dem opp for videre spredning. Vær observant på mulige 
vanninntak og varsle impliserte brukere.

Opprydding Spill absorberes med passende absorberende middel. Området rengjøres med vann, unngå bruk av 
løsemidler.

Andre anvisninger Se avsnitt 13 for viderebehandling av avfall.

Ansvarlig firma
Firmanavn Sts - Surface Treatment Systems AS
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