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Fara 
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Första Hjälpen
Vid inandning: Flytta genast den skadade till frisk luft. Ge konstgjord andning om andningen har upphört. Vid andnings-

svårigheter låt utbildad personal ge den skadade syrgas. Låt den skadade vila på varm plats och kontakta 
omedelbart läkare.

Vid kontakt med ögonen: Om möjligt avlägsna omedelbart eventuella kontaktlinser. Skölj genast med tempererat vatten 15 - 20 min 
med vidöppna ögon; Transportera omedelbart den skadade till sjukhus. Viktigt! Skölj även under transporten 
till sjukhus (ögonläkare).

Vid hudkontakt: Tag av nedstänkta kläder. Spola med rikligt med vatten (nöddusch) och kontakta läkare.

Vid förtäring: Skölj först munnen noggrant med mycket vatten och SPOTTA UT sköljvattnet. Drick sedan minst en halv liter 
vatten och kontakta läkare. Framkalla EJ KRÄKNING.

Åtgärder vid brand
Släckmedel:  Alla vanliga släckmedel kan användas.

Brandfarlighet:  Vid brand kan hälsoskadliga eller i övrigt skadliga ämnen spridas.Observera att släckvattnet kan innehålla 
giftiga eller i övrigt skadliga ämnen. Vid brand och kraftig upphettning kan frätande gaser spridas. Observera 
att släckvattnet kan vara frätande.

Råd:  Vid brand använd friskluftsmask. Vid brandsläckning använd heltäckande klädsel som skyddar mot frätande 
ämnen. Kyl slutna behållare som exponerats för brand med vatten.

Åtgärder vid spill
Akuta åtgärder Vid utsläpp i skyddat vatten, kontakta omedelbart räddningstjänsten, tel 112. Använd rekommenderad 

skyddsutrustning. Inandas ej produkten och undvik kontakt med hud, ögon och kläder. Observera halkrisk 
vid läckage/spill. Kemskyddsdräkt bör användas vid allt räddnings- och saneringsarbete.

Miljöskyddsåtgärder Förhindra utsläpp till avlopp, mark eller vattendrag. Kontakta räddningstjänsten vid större spill.

Sanering Vallas in med inert absorptionsmedel t ex vermikulit. Uppsamlas försiktigt och transporteras sedan till 
 avfallshanteringsanläggning. Resterna efter sanering lämnas som farligt avfall. Kontakta kommunens ren-

hållningsverk för närmare information. Visa detta skyddsblad. Spola området ordentligt med vatten. Sörj för 
god ventilation efter sanering.

Dosering 
Spädes med vatten
1:20 – 1:100

pH-värde 
12-13

Förpackningar
Volymer  
5, 10, 25, 200, 1000 lit

Innehåller
<5% Dinatriummetasilikat vattenfri 
15-<30% Nonjoniska tensider.

Personlig skyddsutrustning
Andningsskydd:  Använd lämpligt andningsskydd vid otillräcklig ventilation.

Skyddshandskar:  Använd lämpliga skyddshandskar.

Skyddsglasögon:  Använd skyddsglasögon, korgglasögon eller visir.

Övrigt: Skydda all bar hud som kan tänkas komma i kontakt med produkten. Använd lämpliga skyddskläder.
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