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Skyddsblad
Utskrivet: 20170330
Riskkälla

Artikelnummer

OFF ULL
MPE INTERNATIONAL AB. 20150209

Åtgärder vid olycka/brand
4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen
Allmänt Lägg medvetslös person i framstupa sidoläge och se till att andningsvägarna
är fria.
Inandning Frisk luft och vila. Skölj näsa och mun med vatten.
Hudkontakt Tvätta huden med tvål och vatten. Tag av nedstänkta kläder och tvätta huden
noggrant med vatten.
Ögonkontakt Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Håll ögonlocken brett isär. Kontakta
läkare om besvär kvarstår.
Förtäring Drick ett par glas vatten eller mjölk. Framkalla inte kräkning. Skölj munnen
ordentligt. Kontakta läkare om besvär kvarstår.
4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda
Fördröjda symptom och effekter Data saknas.
4.3 Beskrivning av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs
Andra upplysningar Data saknas.
5.1 Släckmedel
Lämpliga släckmedel Vattenspray, pulver eller koldioxid.
5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra
Farliga förbränningsprodukter Kolmonoxid (CO). Koldioxid (CO2). Nitrösa gaser (NOx).
5.3. Råd till brandbekämpningspersonal
Personlig skyddsutrustning Använd föreskriven personlig skyddsutrustning.
Andra upplysningar Ingen information.

Åtgärder vid oavsiktligt utsläpp
6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer
Personliga skyddsåtgärder Angående personlig skyddsutrustning, se punkt 8.
6.1.1 För annan personal än räddningspersonal
Åtgärder vid nödsituationer Stoppa läckan om det kan göras på ett säkert sätt.
6.1.2 För räddningspersonal
För räddningspersonal Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
6.2. Miljöskyddsåtgärder
Miljöskyddsåtgärder Bör hindras från att komma ned i avlopp.
6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering
Rengöringsmetod Spill bör inte sköljas ned i kloakavlopp, utan avlägsnas med uppsugande
material. Sug upp med sand eller annat inert absorberande material.
6.4 Hänvisning till andra avsnitt
Ytterligare information Ingen anmärkning angiven.
Produktens sammansättning
OFF ULL, MPE INTERNATIONAL AB, 20150209
Ämnesnamn

CASnr

Registreringsnummer

EGnr

Halt/Konc

KIFS 2005:7 klassificering

HGV

CLP/GHS klassificering

* För R och Hfrasers och EUHfrasers fullständiga lydelser, se avsnitt 16.
** Finns Hygieniska gränsvärden redovisas dessa i avsnitt 8.
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