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VERNEBLAD

EDDIKSYRE 60% TEKN

Fare

H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.

64-19-7

200-580-7

pH-regulerende middel (acid).

Øyenskade krever tidlig iverksatt og langvarig skylling som fortsettes hos øyelege/sykehus. Gir
etseskader. Behandles som forgiftning med uorganisk syre. Ved inhalasjon av høye konsentrasjoner
er det risiko for utvikling av lungeødem etter latensperiode.

Flytt til frisk luft. Skyll munn, svelg og nese med vann. Kontakt lege.

Skyll straks med mye vann, ved behov også innefor klærne. Ta av tilsølte klær. Etseskade skal
behandles av lege.

Skyll straks med mye vann i minimum 15 minutter (hold øyenlokk utbrettet, ta av eventuelle
kontaktlinser). Søk omgående legehjelp. Fortsett skyllingen under transporten.

Skyll munnen grundig og drikk 1-2 glass vann i små slurker. Ved svelging må ikke brekning
fremkalles. Oppsøk lege omgående.

Virker etsende og gir brennende smerte, rødme, blærer og etsesår ved hudkontakt. Øyekontakt kan gi
dype etseskader, smerter, tåreflod og kramper i øyelokkene. Risiko for alvorlig øyeskade med synstap.
Svelging kan gi etseskader i munn, spiserør og magesekk. Smerter i munn, svelg og mage.
Svelgebesvær, illebefinnende og blodig oppkast. Innånding virker etsende på de øvre luftveiene. Gir
svie i nese, munn og svelg, samt nysing, hoste, åndedrettsbesvær og brystsmerter. Produktet avgir
damp fra organiske løsemidler, som kan gi døsighet og svimmelhet. I høye konsentrasjoner kan
dampene gi hodepine og forgiftningssymptomer.

Fare for varige skader dersom førstehjelp ikke settes i gang omgående. Legebehandling nødvendig.

Butylgummi. PVC

Halv– eller helmaske
A. E.
Åndedrettsvern skal samsvare med en av følgende standarder: EN 136/140/145.

Varselord

Faresetninger

CAS-nr.

EC-nr.

Kjemikaliets bruksområde

Generelt

Innånding

Hudkontakt

Øyekontakt

Svelging

Generelle symptomer og virkninger

Annen informasjon

Symboler

Egnede hansker

Anbefalt åndedrettsvern

https://app.ecoonline.com/+shf3e3f9be24360d23ca76faeedbef17e8bab2dfc043f6ebaa9da0cad08b7f0b50d9cf90012907b57776834e9cda97?_k=11676550&_i=15356153&_l=1
https://app.ecoonline.com/+shf3e3f9be24360d23ca76faeedbef17e8bab2dfc043f6ebaa9da0cad08b7f0b50d9cf90012907b57776834e9cda97?_k=11676550&_i=15356153&_l=1


Tiltak ved brannslukking

Tiltak ved utslipp

Ansvarlig firma

Pulver, CO2, vanntåke eller skum.

Rettet vannstråle.

Oppvarming vil forårsake trykkstigning i emballasjen med fare for at den skal sprenges.

Bruk et uavhengig friskluftsapparat med overtrykk sammen med kjemisk vernedrakt. Hvis det kan
gjøres uten fare, fjernes beholdere fra det branntruede området. Unngå innånding av damp og
røykgass, oppsøk frisk luft. Slukningsvann som har vært i kontakt med produktet, kan være etsende.

Beholdere i nærheten av brann flyttes eller kjøles med vann. Vurder nødvendigheten av å isolere evt.
evakuere området i henhold til lokale redningsplan.

Anvend gummihansker, briller/ansiktsskjerm, kjeledress og åndedrettsbeskyttelse.

Spill fjernes øyeblikkelig. Tas opp med absorberende materiale som f.eks. tørr sand eller brent
kieselgur og samles opp. Små rester kan nøytraliseres og spyles vekk med store mengder vann. Søl
må ikke tilføres kloakkavløp og/eller overflatevann. Kontakt myndighetene i forbindelse med
forurensning av jord og vannmiljø samt ved utslipp til kloakkavløp.

Søl inndemmes og oppsamles med sand eller annet absorberende, ikke brennbart materiale og
overføres til egnede avfallsbeholdere. Forsiktig! Etsende. Skyll med vann.

Se avsnitt 13 for viderebehandling av avfall.

PERMAKEM AS

Brobekkveien 84

0582 OSLO

Norway

67979600

22 59 13 00 Giftinformasjonen

Egnede slokkingsmidler

Uegnede slokkingsmidler

Brann- og eksplosjonsfarer

Personlig verneutstyr

Annen informasjon

Sikkerhetstiltak for å beskytte personell

Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø

Opprydding

Andre anvisninger
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Nødtelefon
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