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Ansvarlig virksomhet: XXX 

 XXX 

 XXX 

 XXX 

 

 
   Signalord:     Irriterende 

    Advarsel 

Skin Irrit. 2 H315 Irriterer huden. 
Eye Irrit. 2 H319 Forårsaker alvorlige 
øyeirritasjoner. 

 

 

Benytt vernehansker/ verneklær/ 
vernebriller/ansiktsskjerm. Vask 
hendene grundig etter håndtering. 
VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll 
forsiktig med vann i flere minutter. 
Fjern eventuelle kontaktlinser dersom 
dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett 
skyllingen. Ved hudirritasjon: Søk 
legehjelp. Ved vedvarende 
øyeirritasjon: Søk legehjelp. 

Anvendelse: XXX 
Førstehjelpstiltak:  

Generelt: Klær som er tilsølt med produktet må fjernes omgående. 
Innånding:  Frisklufttilførsel og varme. Ved fortsatt besvær må lege tilkalles. 
Hudkontkat:  Vask straks med vann og såpe og skyll godt etterpå. Hvis hudirritasjon 

fortsetter, oppsøk lege. 
Øyekontakt:  Skyll øynene med åpne øyenlokk i flere minutter under rennende vann. 

Sørg for legebehandling. 
Inntak:  Skyll straks munnen og drikk vann. Fremkall ikke brekninger, ring etter 

medisinsk hjelp umiddelbart. 
 

Personlig verneutstyr / generelt: 
Generelt: Sørg for tilstrekkelig ventilasjon, spesielt i lukkede rom. Røyking, inntak av mat og drikke, samt 
oppbevaring av tobakk, mat og drikkevarer er ikke tillatt i arbeidslokalet.  Ved hver pause i bruk av produktet 
og ved arbeidsstans skal eksponerte områder av kroppen vaskes. Påse at øyenskyllestasjoner og 
sikkerhetsdusjer befinner seg i nærheten av arbeidsstasjonstedet. 
 
Åndedrettsvern: Ikke nødvendig. Ved korttidig eller liten belastning åndredrettsfilterapparat; 

ved intensiv eller lengre utsetting: bruk omluftuavhengig 
åndedrettsbeskyttelsesapparat. Filter P2. 

Håndvern: Beskyttelseshansker. Hanskematerialet må være ugjennomtrengelig og 
bestandig overfor produktet /stoffet /blandingen. Hanskematerialet velges 
under hensyntagen til holdbarhetstid, gjennomtrengelighet og degradering. 

Øyevern: Tettsittende vernebrille 
Kroppsvern: Bruk egnede verneklær. 

 

Tiltak ved utilsiktede utslipp: 
Generelt: Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Bruk verneutstyr.  
Forholdsregler for vern av 
miljø: 

 
Unngå utslipp til avløp, kloakkledninger eller vannløp.  

Utstyr til oppdemning og 
opprydning: 

 

 
Fei opp eller støvsug søl og samle det i passende beholdere for kast.  

Brannslokkingstiltak: 
Brannslukkingsmidler: Pulver, karbondioksid (CO2), vanntåke, skum. 
Uegnede slukningsmidler: Ingen spesielle. 

Farer forbundet med 

stoffet eller blandingen: 

 
Brennbart materiale. Fare for støveksplosjon.  

Råd for brannmannskap: Brannpersonell som utsettes for forbrenningsgasser/spaltningsprodukter, 
skal ha lufttilført åndedrettsvern. 

Annen informasjon: - 
 


