
     
18.06.2022 pH (handelsvare): 13   pH

(handelsvare):
13 VERNEBLAD

STS 1 SPESIAL
 

  

Varselord: Fare

Faresetninger: H302 Farlig ved svelging. H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.

Generelt
Kjemikaliets bruksområde Malingsfjerner.

Førstehjelpstiltak
Generelt Kontakt alltid lege ved ubehag, irritasjon eller andre vedvarende symptomer.
Innånding Bring til frisk luft, varme og hvile. Skyll nese og munn med vann. Kontakt lege.
Hudkontakt Skyll huden med store mengder vann samtidig som klær fjernes. Det er viktig at ikke skyllingen avbrytes 

for tidlig, da KOH binder seg til kroppsvevet. Transport til sykehus med skylling under transport.
Øyekontakt Skyll straks med mye vann i minimum 15 minutter (hold øyenlokk utbrettet, ta av eventuelle kontaktlinser). 

Oppsøk snarest sykehus/øyenlege. Fortsett skyllingen under transporten.
Svelging Drikk straks et par glass vann eller helst melk hvis den skadede er ved bevissthet. BREKNINGER SKAL 

IKKE FREMKALLES. Øyeblikkelig sykehusinnleggelse. Risiko for perforasjon (gjennometsing) av spiserør 
og magesekk.

Generelle symptomer og virkninger I alle tilfeller av tvil, eller hvis symptomene vedvarer, kontakt lege. Farlig ved svelging. Gir alvorlige 
etseskader på hud og øyne.

Annen informasjon Fare for varige skader dersom førstehjelp ikke settes i gang omgående. Legebehandling nødvendig. 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 Sørg for god ventilasjon. Forebygg skliulykker- spyl nøye av gulv og redskap som har vært i kontakt med 
varen. Unngå direkte kontakt. Sørg for tilgang til øyeskylleutstyr og nøddusj ved arbeidsplassen. Følg de 
vanlige forholdsregler ved håndtering av kjemikalier. Bruk verneutstyr som oppgitt under.

Egnet øyebeskyttelse Bruk tettsittende vernebriller ved fare for kontakt.
Egnede materialer Bruk godkjente vernehansker. Det angitte hanskematerialet er foreslått etter en gjennomgang av 

enkeltstoffene i produktet og kjente hanskeguider.
Egnede hansker Neopren.
Anbefalt utstyrstype Bruk åndedrettsvern for damp og støv.
Anbefalt åndedrettsvern Halv- eller helmaske ,P3/K ,EN 136, EN 140, EN 149

Tiltak ved brannslukking
Egnede slokkingsmidler Brann i omgivelsene slukkes med egnet slukkemiddel.
Uegnede slokkingsmidler Rettet vannstråle.
Brann- og eksplosjonsfarer Ikke brannfarlig iht lov om brannfarlige varer.
Brannslokkingsmetoder Vanlige tiltak for kjemiske branner.
Annen informasjon Beholdere i nærheten av brann flyttes straks eller kjøles med vann. Slukkningsvannet kan være sterkt 

etsende. Sørg for at slukkevann ikke når avløp eller andre vannkilder. Grøft for å hindre spredning.

Tiltak ved utslipp
Generelle tiltak Unngå innånding av støv. Bruk støvmaske. Unngå kontakt med hud og øyne.
Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre 
miljø

Fare for økning av alkaliteten i vannet ved store utslipp. Dem opp for utslipp. Hvis produktet forurenser 
innsjøer, elver eller avløp, informer relevante myndigheter i henhold til lokale bestemmelser. Relevante 
myndigheter kan f eks være: Brannvesenet (110) eller Miljødirektoratet.

Opprydding Samle opp søl med ikke brennbart absorberende materiale og øverfør det til en tett beholder for 
oppsamlig. Små utslipp spyles bort med mye vann.

Andre anvisninger For videre behandling av avfall se avsnitt 13.
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Firmanavn Sts - Surface Treatment Systems AS
Postadresse Professor Birkelands Vei 24 C
Postnr. 1081 Oslo
Land Norge



Telefon +47 22056200
Nødtelefon Politiet :112
Nødtelefon Ambulanse :113
Nødtelefon Brann :110
Nødtelefon Giftinformasjonen :22 59 13 00

 


