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Komplett information se Säkerhetsdatablad

Första Hjälpen
Generellt: Vid olycka: Kontakta läkare eller akutmottagning. Vid bestående symptom eller om det råder tveksamheter 

om den påverkades tillstånd skall läkarhjälp sökas. Ge aldrig en medvetslös person vatten eller liknande. 

Vid inandning: För ut personen i friska luften och håll personen under uppsyn. 

Vid kontakt med ögonen: Avlägsna eventuella kontaktlinser. Skölj genast ögonen med rikliga mängder vatten (20-30 °C) tills irrita-
tionen upphör och i minst 5 minuter. Se till att skölja under både övre och nedre ögonlock. Uppsök genast 
läkare. 

Vid hudkontakt: Avlägsna förorenade kläder och skor. Vid hudkontakt: tvätta grundligt med tvål och vatten.
 Brännskada: Spola med mycket vatten till smärtan upphör och fortsätt i ytterligare 30 min.

Vid förtäring: Ge personen rikligt att dricka och håll personen under uppsyn. Vid illamående: Kontakta omgående läkare.
 Framkalla ej kräkning, annat än om läkaren rekommenderar detta. 

Dezibac Plus
Desinfektionsmedel

Personlig skyddsutrustning
Andningsskydd:  -

Skyddshandskar:  Använd skyddshandskar av Nitril.

Skyddsglasögon:  Använd skyddsglasögon. 

Övrigt: Särskilda arbetskläder bör användas. 

Åtgärder vid brand
Släckmedel:  Rekommenderas: alkoholbeständigt skum, kolsyra, pulver. Använd ej vattenstråle då det kan sprida branden. 

Brandfarlighet:  Om produkten utsätts för hög temperatur, t.ex. vid brand, kan farliga nedbrytningsprodukter bildas. Dessa 
är: Koloxider. Vid brand utvecklas tät svart rök som kan utgöra hälsofara. Brandpersonal bör använda 
skyddsutrustning. Slutna behållare utsatta för eld avkyls med vatten. Låt ej släckvatten rinna ut i kloak och 
vattendrag. 

Råd:  Bär komplett skyddsutrustning inklusive andningsapparat. 

Åtgärder vid spill
Akuta åtgärder Undvik att andas in ångor från spill. Ej antänt lager avkyls med vattenånga. Avlägsna om möjligt brandfarliga 

material. Sörj för god ventilation. 

Miljöskyddsåtgärder Inga särskilda krav. 

Sanering Använd sand, kiselgur eller liknande till uppsamling av vätskor. Kontakta alltid brandförsvaret vid stora 
utsläpp. 

Dosering 
Används ouspädd. 

Förpackningar
Volymer  
1, 5 lit

Fara 

Larmtelefon 112 
Begär giftinformation / brandkår

Innehåller
40-60% Propanol 2

UN-nummer
1987


