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Skyddsblad

Fara

Utskrivet: 20170330
Riskkälla

Artikelnummer

SPS Loke
MPE INTERNATIONAL AB. 20151120

Skyddshandskar

Skyddskläder

Ansiktskydd

Ögonskydd

Åtgärder vid olycka/brand

112

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen
Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen
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. Skölj näsa och mun med vatten.
Hudkontakt
Tag av nedstänkta kläder och tvätta huden noggrant med vatten. Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används
igen. Kontakta läkare om irritationen kvarstår.
Ögonkontakt
Viktigt! Skölj genast med vatten i 1530 minuter. Genast till sjukhusögonläkare.
Förtäring
Drick ett par glas vatten eller mjölk. FRAMKALLA EJ KRÄKNING! Omedelbar läkarhjälp eller transport till sjukhus.
4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda
De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda
Inte känt.
4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs
Ingen information.
5.1 Släckmedel
Lämpliga brandsläckningsmedel
Använd inte vatten om det kan undvikas. Använd kolsyra eller pulver vid brandsläckning.
5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra
BRANDFARLIGT.
5.3 Råd till brandbekämpningspersonal
Använd andningsskydd vid otillräcklig ventilation. Använd skyddshandskar / skyddskläder / ögonskydd /
ansiktsskydd.
Övrigt
Åtgärder vid brand
Behållare i närheten av brand bör flyttas eller kylas med vatten.

Åtgärder vid oavsiktligt utsläpp
6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer
Avlägsna alla antändningskällor om det kan göras på ett säkert sätt. För annan personal än räddningspersonal:
Inte relevant. För räddningspersonal: Använd andningsskydd vid otillräcklig ventilation.
6.2 Miljöskyddsåtgärder
Häll aldrig vatten på produktavfallet eftersom det därigenom sprids och förorsakar ytterligare förorening. Spill
samlas upp och avlägsnas som angett i punkt 13.
6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering
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.
6.4 Hänvisning till andra avsnitt
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Inte relevant.
Produktens sammansättning
SPS Loke, MPE INTERNATIONAL AB, 20151120
Ämnesnamn

CASnr

Registreringsnummer

EGnr

Destillat (petroleum),
vätebehandlade lätta

64742478

01211945637730

2651498

1Butyl2pyrrolidon

3470982

01212006272848

2224378

Etyldiglykol

111900

01211947510542

2039197

Kaliumhydroxid

1310583

01211948713633

2151813

2aminoetanol

141435

Halt/Konc

KIFS 2005:7 klassificering

HGV

CLP/GHS klassificering
30 %  40 %

Xn

R6566

20 %  40 %

Xn

R2238

10 %  20 %

Xi

1%5%

Xn,C

R36

R2235

1%5%

Ja

Ja

Ja

2054833
2Butoxietanol

111762

01211947510836

2039050

C911 Alkoholetoxilat (4EO)

68439463

1%5%

Xn,Xi

1%5%

Xi

R20/21/2236/38

Ja

R41

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