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Vis sikkerhetsdatablad

Generelt
Kjemikaliets bruksområde MALINGFJERNER

Førstehjelpstiltak
Generelt Kontakt alltid lege ved ubehag, irritasjon eller andre vedvarende symptomer.
Innånding Frisk luft, varme og hvile. Søk lege ved ubehag
Hudkontakt Tilsølt tøy fjernes straks.Vask straks 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 I alle tilfeller av tvil, eller hvis symptomene vedvarer, kontakt lege. Kan virke irriterende.
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 Sørg for god ventilasjon. Sørg for tilgang til øyeskylleutstyr 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 Butylgummi
Anbefalt åndedrettsvern Halv- eller helmaske ,Filter P

Tiltak ved brannslukking
Egnede slokkingsmidler Pulver, Kullsyre, Skum.
Uegnede slokkingsmidler Vann i samlet stråle.
Brann- og eksplosjonsfarer Ikke brannfarlig i henhold til lov om brannfarlige varer.
Annen informasjon Kjøl ned beholdere/tanker med vannstråle.

Tiltak ved utslipp
Sikkerhetstiltak for å beskytte 
personell

Bruk egnede verneklær. Unngå kontakt med hud og øyne. Unngå innånding av damper.

Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre 
miljø

Unngå forurensning av vannkilder. Må ikke slippes i vann eller kloakksystemer. 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 Spill tas opp med absorberende matrialer.
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

 


