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SKYDDSBLAD
OFF Oden

 
 

Signalord: Varning

Faroangivelser: H302 Skadligt vid förtäring. H315 Irriterar huden. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

Allmänt
Artikelnr. 168001
Användningsområde Klotterborttagning

Första hjälpen-åtgärd
Allmänt Ge inte något att dricka vid medvetslöshet. Lägg medvetslös person i framstupa sidoläge och se till att 

andningsvägarna är fria. Kontakta läkare om besvär kvarstår.
Inandning Frisk luft och vila.
Hudkontakt Tag av nedstänkta kläder och tvätta huden noggrant med vatten. Kontakta läkare om besvär kvarstår.
Ögonkontakt Skölj genast med rikliga mängder vatten eller ögonvatten i upp till 10 min. Kontakta läkare om besvär 

kvarstår.
Förtäring Kontakta läkare om större mängd förtärts. Frisk luft, värme och vila.
Information till hälsovårdspersonal Ingen information.
Andra upplysningar Ingen information.

Skyddsutrustning
Begränsning av exponeringen på 
arbetsplatsen

Det skall finnas tillgång till snabb och riklig ögonspolning i anslutning till arbetsplatsen. Ventilationen skall 
vara effektiv.

Ögonskydd Skyddsglasögon eller ansiktsskärm bör användas vid risk för stänk.
Handskydd För exponering 4-8 timmar, använd skyddshandskar av: Butylgummi. Nitrilgummi. EN 374 / III Vid risk för 

direktkontakt eller stänk skall skyddshandskar användas. Lämpliga handsktyper kan anvisas av 
handskleverantören.

Andningsskydd Andningsskydd skall användas när luftföroreningen överstiger hygieniska gränsvärdet. Använd 
andningsskydd med gasfilter, typ A2. Vid sprutning skall andningsskydd med kombinationsfilter (damm- 
och gasfilter) användas.

Hudskydd (av annat än händerna) Vid risk för hudkontakt skall lämpliga skyddskläder användas.

Brandbekämpningsåtgärder
Lämpliga släckmedel Vid brandsläckning använd skum, kolsyra, pulver eller vattendimma.
Brand- och explosionsrisker Ångorna är tyngre än luft och kan sprida sig längs marken. Följ arbetsplatsens allmänna 

försiktighetsåtgärder vid brand.
Brandsläckningsmetoder Behållare i närheten av brand bör flyttas eller kylas med vatten.
Personlig skyddsutrustning Använd föreskriven personlig skyddsutrustning.
Andra upplysningar Bekämpa branden på vanligt sätt på behörigt avstånd.

Förebyggande åtgärder för att begränsa utsläpp
Allmänna åtgärder Avlägsna alla antändningskällor om det kan göras på ett säkert sätt.
Personliga skyddsåtgärder Ej fastställt.
Miljöskyddsåtgärder Förhindra utsläpp av större mängd till avlopp. Valla in spill med sand, jord eller lämpligt absorberande 

medel. Vid större utsläpp till avlopp/vattenmiljö, kontakta de kommunala myndigheterna.
Rengöringsmetod Spill bör inte sköljas ned i kloakavlopp, utan avlägsnas med uppsugande material. Spill samlas upp i täta 

behållare och lämnas för destruktion enligt gällande lokala föreskrifter.
Andra anvisningar Data saknas.

Ansvarigt företag
Företagsnamn MPE International AB
Postadress Dalagatan 3B
Postnr. 803 10 Gävle
Land Sverige
Telefon 08-522 994 40
Nödtelefon Vid olyckfall ring 112:och begär giftinformationscentralen

 


