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VERNEBLAD

INDUREN A

Fare

H318 Gir alvorlig øyeskade.

62546201 12x1 liter, 62546202 3x5 liter, 62546203 25 liter, 62546204 200 liter, 62546205 1000 liter

Industrielt rengjørings- og avfettings-middel for høytrykks- og manuell rengjøring.

PC35 Vaske- og Rengjøringsprodukter (inkl. oppløsningsmiddelbaserte produkter)
PROC7 Industriell sprøyting
PROC10 Påføring med rull eller pensel

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 nese og munn med vann. Gå ut i frisk luft og forbli i ro. Kontakt et
GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.

Skyll straks huden med mye vann. Ta av tilsølte klær.

Skyll straks øyet med vann. Skyll straks øyet med mye vann (20-30°C) mens øyelokket løftes.
Fortsett å skylle i minst 15 minutter. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller
lege.

Skyll munn med vann. Drikk et par glass vann eller melk. FREMKALL IKKE BREKNING! Kontakt lege
hvis større mengder er svelget. Skyll munn med vann.

Behandle symptomatisk.

Øyevaskflaske med rent vann.

Ingen anbefaling angitt.

Sørg for god ventilasjon. Øyeskylleflaske skal være tilgjengelig på arbeidsplassen.

Nitrilgummi. Polyvinylklorid (PVC).

Ved brannslukking benyttes skum, karbondioksid, pulver eller vanntåke.

Ikke bruk vannstråle ved brannslukking da dette vil spre brannen.

Stoffet er ikke brannfarlig.

Ingen spesiell brannslukkingsmetode angitt.

Unngå kontakt med huden og øynene. Bruk nødvendig verneutstyr.

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

Mindre spill: Små mengder spyles bort med mye vann. Større mengder absorberes i sand, spon,
vermiculitt eller tillsvarende og leveres till destruksjon. Meld fra til ansvarlig myndighet ved større spill/
lekkasjer.

Individuelle vernetiltak, verneutstyr: se avsnitt 8.

Varselord

Faresetninger

Artikkelnr.

Kjemikaliets bruksområde

Generelt

Innånding

Hudkontakt

Øyekontakt

Svelging

Generelle symptomer og virkninger

Særskilt førstehjelpsutstyr

Annen informasjon

Symboler

Egnede tekniske tiltak

Egnede materialer

Egnede slokkingsmidler

Uegnede slokkingsmidler

Brann- og eksplosjonsfarer

Brannslokkingsmetoder

Sikkerhetstiltak for å beskytte personell

Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø

Opprydding

Andre anvisninger



Ansvarlig firma

Instrukser ved disponering av avfall: se avsnitt 13.

Nordexia AB

Box 3044

143 03 Vårby

Sweden

+46 8 31 62 31

22 59 13 00 (Åpningstider 0-24) Giftinformasjonen

Firmanavn

Postadresse

Land

Telefon

Nødtelefon
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