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Komplett information se Säkerhetsdatablad

Första Hjälpen
Generellt: Försök aldrig ge medvetslös person vätska eller annat via munnen.

Vid inandning: För den skadade till frisk luft samt skölj näsa, mun och svalg med vatten. Kontakta läkare (Giftinformations-
centralen nödtel 112) även om det inte märks några symptom.

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.

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

Vid förtäring: Drick genast ett par glas vatten eller mjölk. Framkalla EJ kräkning. Uppsök sjukhus omedelbart.

Sanegold Extra
Flytande maskindisk

Personlig skyddsutrustning
Andningsskydd:  Använd lämpligt andningsskydd vid otillräcklig ventilation.

Skyddshandskar:  Använd skyddshandskar av butylgummi, Viton eller fluorgummi.

Skyddsglasögon:  Ögonskydd bör användas vid risk för direktkontakt eller stänk.

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

Åtgärder vid brand
Släckmedel:  Släckes med medel avsett för omgivande brand.
 Olämpliga släckmedel: Får ej släckas med vatten med högt tryck.

Brandfarlighet:  Vid brand kan hälsoskadliga eller i övrigt skadliga ämnen spridas. Produkten är inte brandfarlig.

Råd:  Kyl slutna behållare som exponerats för brand med vatten. Vid brand använd friskluftsmask. Bär heltäckande 
skyddsklädsel. Skyddsåtgärder vidtas med hänsyn till övrigt material på brandplatsen. Se till att all personal 
utom larmpersonalen utrymmer brandområdet.

Åtgärder vid spill
Akuta åtgärder Observera halkrisk vid läckage/spill. Undvik kontakt med ögon. Använd rekommenderad skyddsutrustning. 

Sörj för god ventilation. Håll obehöriga och oskyddade personer på säkert avstånd.

Miljöskyddsåtgärder Förhindra större utsläpp till avlopp, mark eller vattendrag. Kontakta räddningstjänsten vid större spill.
 Inga särskilda åtgärder nödvändiga vid normal användning.

Sanering Mindre spill kan torkas upp med trasa eller liknande. Spola sedan utspillsplatsen med mycket vatten. Större 
spill vallas in med sand, jord eller liknande och samlas upp. Uppsamlat material omhändertas.

Dosering 
Doseras enligt automatisk doseringsapparatur 
enligt instruktion för denna.

pH-värde 
14,0

Förpackningar
Volymer  
10, 25, 200 lit

Fara 

Larmtelefon 112 
Begär giftinformation / brandkår

Innehåller
10-30% KALIUMHYDROXID

UN-nummer
1814


