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Varselord: Fare

Faresetninger: H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.

Generelt
CAS-nr. 1310-73-2
EC-nr. 215-185-5
Kjemikaliets bruksområde Malingsfjerner

Førstehjelpstiltak
Generelt Kontakt lege ved alle tegn på skade etter eksposisjon. Skyll med store mengder vann. Graden av skade er 

svært avhengig av riktig og hurtig førstehjelp. Gi aldri noe å drikke til en bevisstløs person.
Innånding Bring til frisk luft. Skyll munn, nese og svelg med vann. Søk lege ved skadesymptomer
Hudkontakt Skyll huden med store mengder vann samtidig som klær fjernes. Det er viktig at ikke skyllingen avbrytes 

for tidlig, da NaOH binder seg til kroppsvevet. Transport til sykehus med skylling under transport. Forsøk 
aldri å nøytralisere med syrer eller lignende.

Øyekontakt Skyll straks med mye vann i minimum 15 minutter (hold øyenlokk utbrettet, ta av eventuelle kontaktlinser). 
Øyeblikkelig transport til øyenlege eller sykehus. Skylling under transport. Ikke avbryt skyllingen før lege 
øvertar.

Svelging Gi store mengder vann eller melk å drikke for å fortynne mageinnholdet mest mulig. Fruktsaft kan med 
fordel gis da syreinholdet virker nøytraliserende. Brekning og oppkast følger som oftest med ,men skal ikke 
fremkalles. Kontakt lege/sykehus øyeblikkelig. Gi aldri noe å drikke til bevisstløs person.

Generelle symptomer og virkninger I alle tilfeller av tvil, eller hvis symptomene vedvarer, kontakt lege.

Verneutstyr
Symboler      

Egnet øyebeskyttelse Tettsluttede vernebriller eller ansiktskjerm. Øyevern skal samsvare med EN 166.
Egnede materialer Bruk hansker som er motstandsdyktige mot kjemikalier i følge standard EN 374: Vernehansker mot 

kjemikalier og mikroorganismer.
Egnede hansker Neoprengummi PVC
Anbefalt åndedrettsvern Filter B2 ,Filter P2

Tiltak ved brannslukking
Egnede slokkingsmidler Alle kjente. Brann i omgivelsene slukkes med egnet slukkemiddel.
Uegnede slokkingsmidler Rettet vannstråle.
Brann- og eksplosjonsfarer Ikke brennbart. Stoffet kan imidlertid medføre brann og eksplosjonsfare grunnet reaksjoner med andre 

stoffer og en rekke metaller.
Personlig verneutstyr Bruk friskluftsmaske, vernehansker, forkle og støvler av PVC, Neopren eller annet motstandsdyktig 

matriale.
Annen informasjon Beholdere i nærheten av brann bør flyttes eller kjøles med vann.

Tiltak ved utslipp
Sikkerhetstiltak for å beskytte 
personell

Bruk personlig verneutstyr som angitt i pkt. 8.

Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre 
miljø

Utslipp til vann:
Fare for økning av alkaliteten i vannet ved store utslipp. Dem opp for utslippet og kontakt 
Politi/brannvesen. Mindre mengder spyles bort med vann, evnt. nøytraliseres med svak syre, eks. 
eddiksyre.

Opprydding Absorberes med egnet materiale eller samles opp og leveres nærmeste mottakstasjon for destruering.
Andre anvisninger For videre behandling av avfall se avsnitt 13.

Ansvarlig firma
Firmanavn Sts - Surface Treatment Systems AS
Postadresse Professor Birkelands Vei 24 C
Postnr. 1081 Oslo
Land Norge
Telefon +47 22056200



Nødtelefon Brannvesenet :110
Nødtelefon Politiet :112
Nødtelefon Medisinsk nødhjelp :113
Nødtelefon Giftinformasjonen :22 59 13 00

 


