
Vis sikkerhetsdatablad

Generelt

Førstehjelpstiltak

Verneutstyr

17.12.2014 ~ 13,9

VERNEBLAD

KLORVASK

Fare

H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
H318 Gir alvorlig øyeskade.
H400 Meget giftig for liv i vann.
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

62547353 - 25L

PC35 Vaske- og Rengjøringsprodukter (inkl. oppløsningsmiddelbaserte produkter)
PROC2 Brukes i lukket, kontinuerlig prosess med sporadisk kontrollert eksponering (f.eks
prøvetaking)

Kontakt alltid lege ved usikkerhet eller ved vedvarende ubehag, vis etiketten eller dette HMS-blad om
mulig. Gi aldri en bevisstløs person noe å drikke eller spise.

Skyll straks nese og munn med vann. Gå ut i frisk luft og forbli i ro. Kontakt umiddelbart sykehus eller
lege.

Skyll straks huden med mye vann og fjerne tilsølte klær. Til sykehus eller lege.

Viktig! Skyll straks med mye vann 20-30°C mens øyelokket løftes. Fortsett å skylle i minst 15-30
minutter. Skaff øyeblikkelig legehjelp eller transport till sykehus. Utstyr før umiddelbar øyeskylling
skall finnes på arbetsstedet.

Gi straks et par glass melk eller vann hvis den skadde er ved full bevissthet. Fremkall ikke brekning.
Kontakt lege øyeblikkelig!

Hud, Øyne: Irritasjon eller etsesår forårsaket av alkali / basisk stoff / høy pH.

Øyevaskflaske med rent vann.

Behandle symptomatisk.

Anskaff utstyr for hurtig og rikelig øyeskylling.

Bruk godkjent øyevern (briller/ansiktsskjerm) ved håndtering av produktet.

Bruk vernehansker.

Neopren, nitril, polyetylen eller PVC.

Åndedrettsvern ikke påkrevd.

Bruk hensiktsmessige verneklær ved håndtering av produktet.

Varselord

Faresetninger

Artikkelnr.

Kjemikaliets bruksområde

Generelt

Innånding

Hudkontakt

Øyekontakt

Svelging

Akutte symptomer og virkninger

Særskilt førstehjelpsutstyr

Informasjon til helsepersonell

Symboler

Begrensning av eksponering på
arbeidsplassen

Øyevern

Håndvern

Egnede materialer

Åndedrettsvern

Annet hudvern enn håndvern

https://app.ecoonline.com/+shf3e3f9be24320f22cf79fcedc7e150afa2b9d8c641f3e3a798adc0c485314548d2d29e46345dad2b718e518ac2?_k=5372936&_i=13752357&_l=1
https://app.ecoonline.com/+shf3e3f9be24320f22cf79fcedc7e150afa2b9d8c641f3e3a798adc0c485314548d2d29e46345dad2b718e518ac2?_k=5372936&_i=13752357&_l=1


Tiltak ved brannslukking

Tiltak ved utslipp

Ansvarlig firma

Ved brannslukking benyttes skum, karbondioksid, pulver eller vanntåke.

—

Stoffet er ikke brannfarlig.

Ingen spesiell brannslukkingsmetode angitt.

Ingen anbefaling angitt.

Ved kontakt med syrer utvikles giftig gass.

Unngå kontakt med huden og øynene. Bruk nødvendig verneutstyr.

Vernebriller og vernehandsker.

Unngå større spill eller utslipp til avløp, innsjøer, grunnvann eller mark.

Små mengder spyles til avløp med mye vann. Store mengder søl: Søl demmes og suges opp med
sand, sagmugg eller annet absorberende materiale. Skyll det forurensede området med rikelige
mengder vann.

Mindre spill: Små mengder spyles bort med mye vann. Større spill: Større mengder samles forsiktig
opp i tette beholdere og leveres til destruksjon. Meld fra til ansvarlig myndighet ved større spill/
lekkasjer.

Individuelle vernetiltak, verneutstyr: se avsnitt 8.
Instrukser ved disponering av avfall: se avsnitt 13.

Nordexia AB

Box 3044

143 03 Vårby

Sweden

+46 8 31 62 31

22591300 helsenorge.no/giftinformasjon

Egnede slokkingsmidler

Uegnede slokkingsmidler

Brann- og eksplosjonsfarer

Brannslokkingsmetoder

Personlig verneutstyr

Annen informasjon

Sikkerhetstiltak for å beskytte personell

Sikkerhetstiltak for å beskytte personell

Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø

Metoder for opprydding og rengjøring

Opprydding

Andre anvisninger

Firmanavn

Postadresse

Land

Telefon

Nødtelefon
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