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VERNEBLAD

SUPER CLEAN

Fare

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

Profesjonell bruk
Rengjøring av hjul i dekkvasker

Vanlig førstehjelp, ro, varme og frisk luft. Kontakt et giftinformasjonssenter eller lege ved ubehag.

Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet.

Vask huden med mye vann. Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll [eller dusj] huden med vann.
Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege.

Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg
gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege.

Drikk rikelig med vann. Skyll munnen. Kontakt lege snarest.

Symptomer/virkninger ved innånding : Innånding av damper kan irritere luftveiene.
Symptomer/virkninger ved hudkontakt : Etsende skader på huden.
Symptomer/virkninger ved øyekontakt : Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
Symptomer/virkninger ved svelging : Inntak kan forårsake etsing av mage-tarmkanalen.

Ingen spesifikke førstehjelpstiltak angitt. Behandles symptomatisk.

Vernebriller med tett sidevern eller ansiktsvern. STANDARD EN 166.

Bruk egnede vernehansker ved fare for hudkontakt. Neopren, nitril, polyetylen eller PVC. Materialets
tykkelse: >0,20-0,40mm. Gjennombruddstid: <480min. STANDARD EN 374.

Må ikke brukes i trange rom uten god ventilasjon og/eller bruk av åndedrettsvern. Ved
arbeidsoppgaver som utvikler gass/damp benyttes: Gassfilter B (sure gasser, grått).

Slukningsmiddel velges mht. omgivende brann. Vanndusj, -tåke eller -dis. Tørrkjemikalier, sand,
dolomitt e.l.

Brannfare : Ikke brannfarlig.
Eksplosjonsfare : Beholdere i nærheten av brann flyttes straks eller kjøles med vann.

Bruk vannspray eller damp for å kjøle ned utsatte containere. Vær forsiktig hvis du kjemper mot
kjemisk brann.

Gå ikke inn på brannområdet uten skikkelig personlig verneutstyr, inklusivt luftforsynt åndedrettsvern.

Benytt nødvendig verneutstyr - se avsnitt 8. Unngå hud- og øyekontakt.
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Personlig verneutstyr

Sikkerhetstiltak for å beskytte personell

https://app.ecoonline.com/+shf3e3f9be24360b22cd74faeddcef17e8bab2dfc34df7e2ae9caac2d98b7f0b50d9cf90012d5dad793cc057cd85dba341d7e2c994efd265ee5fe41747530ae5c1?_k=17704567&_i=17704567&_l=1
https://app.ecoonline.com/+shf3e3f9be24360b22cd74faeddcef17e8bab2dfc34df7e2ae9caac2d98b7f0b50d9cf90012d5dad793cc057cd85dba341d7e2c994efd265ee5fe41747530ae5c1?_k=17704567&_i=17704567&_l=1


Ansvarlig firma

Myndighetene må varsles dersom væske trenger ned i kloakken eller i offentlige vannløp. Unngå
utslipp i kloakk og drikkevann.

Absorber i vermikulitt eller tørr sand for senere deponering på godkjent fyllplass for farlig avfall.
Mindre utslipp tørkes opp med papir og deponeres i egnet beholder. Områder med spill kan være
glatte.

For ytterligere informasjon, se avsnitt 13. For ytterligere informasjon, se avsnitt 8:
"Eksponeringkontroll/personlig verneutstyr".

Agder Supply AS

Kristian Birkelands vei 1

4820 FROLAND

+47 37235110

112/ +47 22 59 13 00 Giftinformasjonen

Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø
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