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Vis sikkerhetsdatablad

Generelt
Kjemikaliets bruksområde Aktivator

Førstehjelpstiltak
Innånding Antas ikke å være noe problem, da produktet er lite flyktig. I tilfelle ubehag, bring pasienten ut i frisk luft.
Hudkontakt Huden vaskes med såpe og vann

Ved ubehag, kontakt lege.
Øyekontakt Skyll øynene umiddelbart med rikelig mengde vann i minst 5 minutter. Søk lege i tilfelle vedvarende 

irritasjon.
Svelging Skyll munnhulen, drikk 1-2 glass vann, fremkall ikke brekninger.

Ved ubehag, kontakt lege.
Generelle symptomer og virkninger Langvarig eller gjentatt kontakt kan irritere øynene.

Langvarig eller gjentatt kontakt kan irritere huden.

Verneutstyr
Egnet øyebeskyttelse Bruk beskyttelsebriller

Beskyttende øye utstyr bør samsvare med EN166.
Egnede hansker Kjemikaliebestandige vernehansker (EN 374). Egnede materialer ved kort kontakt eller sprut (Anbefalt: 

Minst beskyttelsesindeks 2, tilsvarende > 30 minutter permeasjonstid ifølge EN 374): Nitrilgummi (NBR; >= 
0,4 mm sjikttykkelse). Egnede materialer også ved lengre, direkte kontakt (Anbefalt: Beskyttelsesindeks 6, 
tilsvarende > 480 minutter permeasjonstid ifølge EN 374): Nitrilgummi (NBR; >= 0,4 mm sjikttykkelse). 
Denne informasjonen er basert på litteraturreferanser og informasjon fra hanskeprodusenter eller er avledet 
fra analogiprognose for lignende stoffer. Merk at bruksvarigheten for en hanske til beskyttelse mot 
kjemikalier i praksis kan være mye kortere enn den permeasjonstiden som er beregnet ifølge EN 374, på 
grunn av de mange innflytelsesfaktorene (f.eks. temperatur). Skift ut hansken dersom den viser tegn på 
slitasje.

Anbefalt åndedrettsvern Benytt godkjent maske med filter for organiske damper eller friskluftmaske dersom produket benyttes i 
områder med darlig ventilasjon,A (EN 14387)

Tiltak ved brannslukking
Egnede slokkingsmidler Skum, pulver, kullsyre.
Uegnede slokkingsmidler Ikke kjent.
Brann- og eksplosjonsfarer I branntilfeller kan det frigjøres kullmonoksid (CO), kulldioksid (CO2) og nitrogenoksider (NOx).
Brannslokkingsmetoder Hvis brann, kjøl ned utsatte beholdere med spylvann.
Personlig verneutstyr Bruk selvstendig pusteapparat og fullt verneutstyr, f.eks. utrykningsuniform.

Tiltak ved utslipp
Sikkerhetstiltak for å beskytte 
personell

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.

Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre 
miljø

Unngå utslipp til avløp, overflatevann og grunnvann.

Opprydding Små søl tørkes opp med papirhåndkle og legges i avfallsbøtte.
Store søl samles opp med absorberende materiale og plasseres i lukket beholder for avhenting.

Andre anvisninger Se kapittel 8.
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