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Vis sikkerhetsdatablad

Generelt
CAS-nr. 107-98-2
EC-nr. 203-539-1
Kjemikaliets bruksområde MALINGFJERNER

Førstehjelpstiltak
Generelt Kontakt alltid lege ved ubehag, irritasjon eller andre vedvarende symptomer. Gi aldri noe å drikke til en 

bevisstløs person.
Innånding Frisk luft, varme og hvile. Søk lege ved ubehag
Hudkontakt Tilsølt tøy fjernes. Vask med såpe og vann.
Øyekontakt Skyll øynene med rikelige mengder vann i minst 15 minutter og oppsøk lege ved vedvarende plager.
Svelging Gi fløte/melk eller et par spiseskjeer matolje. Fremkall ikke brekninger. Kontakt lege.
Generelle symptomer og virkninger Innånding over lengre tid kan føre til ubehag. Kan irritere luftveiene (Svie/kløe). Kan irritere huden hos 

sensitive personer (svie/kløe/rødhet). Overdreven eksponering på øynene kan medføre overdreven 
tåreproduksjon eller synsforstyrrelse. Svelging er lite sannsynlig, men kan forårsake irritasjon i øvre 
luftveisystem og gir mage/tarmforstyrrelser.

Annen informasjon Under normale omstendigheter og formålsriktig bruk oppstår det ikke risiko eller helseproblemer ved bruk 
av produktet. Ved tvil eller vedvarende symptomer - Søk legehjelp.

Verneutstyr
Symboler    

Egnede tekniske tiltak Mulighet for øyeskylling må finnes på arbeidsplassen.
Egnet øyebeskyttelse Benytt øyevern.
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 Bruk egnet åndedrettsvern,evnt.friskluftsmaske.

Tiltak ved brannslukking
Egnede slokkingsmidler Pulver, Kullsyre, Skum.
Uegnede slokkingsmidler Rettet vannstråle.
Brann- og eksplosjonsfarer Ikke brannfarlig iht lov om brannfarlige varer.
Brannslokkingsmetoder Vanlige tiltak for kjemiske branner.
Annen informasjon Kjøl ned beholdere/tanker med vannstråle.

Tiltak ved utslipp
Sikkerhetstiltak for å beskytte 
personell

Unngå kontakt med hud og øyne.

Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre 
miljø

Større mengder bør ikke tømmes i kloakken. Spyl ikke til overflatevann eller sanitær avløpssystem.

Opprydding Spill tas opp med absorberende matrialer. Produktet må ikke komme i kloakkavløp
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

 


