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VERNEBLAD
Plasti Dip
Farepiktogrammer (CLP)

Signalord:

Fare

Faresymbol

Kjemikaliets bruksområde

Overflatebeskyttelse.

Førstehjelpstiltak
Generelt
Innånding
Hudkontakt
Øyekontakt
Svelging

Flytt straks den skadede fra eksponeringskilden. Sørg for ro, varme og frisk luft. Ved bevisstløshet løses
tettsittende klær. Plasser vedkommende i stabilt sideleie.
Sørg for ro, varme og frisk luft. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg.
Vask straks forurenset hud med vann og såpe eller et mildt rengjøringsmiddel. Fjern øyeblikkelig
gjennomfuktede klær og skyll huden med vann. Kontakt lege hvis irritasjonen vedvarer.
Skyll straks med rikelige mengder vann i opptil 15 minutter. Fjern evt. kontaktlinser og åpne øyet godt opp.
Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg.
Drikk et par glass vann eller melk. FREMKALL IKKE BREKNING! Kontakt lege øyeblikkelig. Fare for
aspirasjon og kjemisk lungebetennelse.

Verneutstyr
Symboler

Åndedrettsvern
Håndvern

Øyevern
Annet hudvern enn håndvern

Ved utilstrekkelig ventilasjon eller hvis det er fare for innånding av damper, må det brukes egnet
åndedrettsvern med kombinasjonsfilter (type A2/P3). Standard EN 149.
For eksponering < 8 timer, bruk hansker av:
Nitrilgummi. Væsken kan trenge gjennom hanskene. Skift derfor hansker ofte.
Gjennombruddstid er ikke kjent, skift hansker ofte.Det angitte hanskematerialet er foreslått etter en
gjennomgang av enkeltstoffene i produktet og kjente hanskeguider.
Standard EN 374.
Ved fare for sprut, bruk godkjente vernebriller. Standard EN 166.
Bruk hensiktsmessige verneklær for å beskytte mot mulig hudkontakt. Bruk beskyttelseskrem for å beskytte
mot direkte hudkontakt.

Tiltak ved brannslukking
Passende brannslukningsmidler
Brann- og eksplosjonsfarer
Brannslukningsmetoder
Personlig verneutstyr

Skum, Pulver, Karbondioksid (CO2), Ikke bruk vannstråle ved brannslukking da dette vil spre brannen.
MEGET BRANNFARLIG!
Damper er tyngre enn luft og kan bre seg langs bakken til tennkilder.
Flytt beholdere fra brannstedet hvis det er mulig uten risiko. Flammeutsatte beholdere kjøles med vann
inntil alle brannsteder er slukket.
Brannpersonell som utsettes for forbrenningsgasser/spaltningsprodukter, skal ha
lufttilført åndedrettsvern.

Tiltak ved utslipp
Generelle tiltak

Ta forholdsregler mot utladning av statisk elektrisitet. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.
Unngå innånding av damper og aerosoler og kontakt med hud og øyne. Benytt nødvendig verneutstyr - se
avsnitt 8. Røyking og bruk av åpen ild og andre antennelseskilder er forbudt.
Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre
Unngå utslipp til avløp, kloakkledninger eller vannløp. Ved større utslipp til avløp/vannmiljø informeres
miljø
lokale myndigheter.
Metoder for opprydding og rengjøring Absorber i vermikulitt, tørr sand eller jord og fyll i beholdere. Oppsamlet materiale leveres i lukkede og
merkede beholdere til godkjent fylling eller mottaksstasjon.
Andre anvisninger
Avfall behandles iht. avsnitt 13.

Ansvarlig firma
Firmanavn
Postadresse
Postnr.

PLASTI DIP SCANDINAVIA AS
Postboks 663
N-4003 Stavanger

Land
Telefon
Nødtelefon

Norway
+47 51 88 28 28
Giftinformasjonen, telefon:(+47) 22 59 13 00

