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Komplett information se Säkerhetsdatablad

Första Hjälpen
Generellt: Försök aldrig ge medvetslös person vätska eller annat via munnen. Vid minsta tvekan eller om symptom 

kvarstår, sök läkare.

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

Vid kontakt med ögonen: Skölj genast med tempererat vatten 15 - 20 min med vidöppna ögon; Transportera omedelbart den skadade 
till sjukhus.

Vid hudkontakt: Tvätta huden med tvål och vatten. Om symptom uppkommer, kontakta läkare.

Vid förtäring: Drick genast ett par glas mjölk eller grädde. Kontakta läkare.

Sanesolv Micro

Personlig skyddsutrustning
Andningsskydd:  Använd lämpligt andningsskydd.

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

Skyddskläder: Ej tillämämpligt

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:  Ej brännbart.

Råd:  Vid brand använd friskluftsmask. Skyddsåtgärder vidtas med hänsyn till övrigt material på brandplatsen. Kyl 
slutna behållare som exponerats för brand med vatten.

Åtgärder vid spill
Akuta åtgärder Använd rekommenderad skyddsutrustning. Inandas ej ångorna och undvik kontakt med hud, ögon och 

kläder vid sanering. Sörj för god ventilation. Observera halkrisk vid läckage/spill. Håll obehöriga och oskyd-
dade personer på säkert avstånd.

Miljöskyddsåtgärder Förhindra utsläpp till avlopp, mark eller vattendrag. Valla in utsläpp så att det inte rinner ner i dagvattenb-
runnar eller i marken. Kontakta räddningstjänsten vid större spill.

Sanering Sug upp vätskan i inert absorptionsmedel t ex vermikulit, samla ihop materialet och skicka det för av-
fallshantering. Spola området ordentligt med vatten.

Dosering 
Späds med vatten 
1:1 – 1:10

Förpackningar
Volymer  
5, 10, 25, 200, 600, 1000 lit

Fara 

Larmtelefon 112 
Begär giftinformation / brandkår

Innehåller
> 30 % Kolväten (C11-C14), 15-30 % nonjontensid, 
< 5 % amfotär tensid.

pH-värde 
11,49


