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

Vid inandning: Låt den skadade vila på varm plats med frisk luft. Kvarstår symptom uppsök läkare.

Vid kontakt med ögonen: Spola ögat flera minuter med tempererat vatten. Om irritation kvarstår kontakta läkare, helst ögonspecialist.

Vid hudkontakt: Tag av förorenade kläder. Tvätta huden med tvål och vatten.

Vid förtäring: Framkalla EJ kräkning. Sök omedelbart läkare (Nödtel 112).

Sanesolv Extra

Personlig skyddsutrustning
Andningsskydd:  Använd lämpligt andningsskydd vid otillräcklig ventilation. 

Skyddshandskar:  Använd skyddshandskar av butylgummi, Viton eller fluorgummi, eller rådfråga arbetsmedicinsk expert för 
alternativt material. 

Skyddskläder: Skydda all bar hud som kan tänkas komma i kontakt med produkten. Använd ej kläder av syntetmaterial som 
kan ge upphov till statisk elektricitet. Använd lämpliga skyddskläder.

Skyddsglasögon:  Använd skyddsglasögon, korgglasögon eller visir.

Åtgärder vid brand
Släckmedel:  Släckes med pulver, koldioxid eller skum. Får ej släckas med vatten med högt tryck.

Brandfarlighet:  Vid brand kan hälsoskadliga eller i övrigt skadliga ämnen spridas. Avger brännbara ångor som kan bilda 
explosiv blandning med luft. Brännbar men svårantändlig vätska. Observera att släckvattnet kan innehålla 
giftiga eller i övrigt skadliga ämnen.

Råd:  Vid brand använd friskluftsmask. Kyl slutna behållare som exponerats för brand med vatten.

Åtgärder vid spill
Akuta åtgärder Använd rekommenderad skyddsutrustning. Vid utsläpp i skyddat vatten, kontakta omedelbart räddnings-

tjänsten, tel 112. Observera halkrisk vid läckage/spill. Stäng av utrustning med öppen låga, glöd eller annan 
hetta. Undvik inandning samt kontakt med hud och ögon.

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

Sanering Sug upp vätskan i inert absorptionsmedel t ex vermikulit, samla ihop materialet och skicka det för av-
fallshantering. Resterna efter sanering lämnas som farligt avfall. Kontakta kommunens renhållningsverk för 
närmare information. Spola området ordentligt med vatten.

Dosering 
Används outspädd

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

Fara 

Larmtelefon 112 
Begär giftinformation / brandkår

Innehåller
80-100% AKOLVÄTEN, C10-C13, N-ALKANER, ISOALKANER, CYKLISKA, < 2% AROMATISKA, 
<5% 2-(2-BUTOXIETOXI)ETANOL, <2% PROPYLHEPTANOLETOXILAT. 


