
SKYDDSBLAD

Sanego AB | Vallevägen 26 | 373 73 Jämjö, Sweden 
TEL 0455-566 40 | FAX 0455-566 49
info@sanego.se | www.sanego.se

Utgiven 2015-08-24

För senaste versionen av skyddsblad och säkerhetsdatablad, se www.sanego.se 

Komplett information se Säkerhetsdatablad

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

Vid inandning: Vid inandning av ångor från upphettad produkt: låt den skadade vila på varm plats med frisk luft. Kvarstår 
symptom uppsök läkare.

Vid kontakt med ögonen: Om möjligt avlägsna omedelbart eventuella kontaktlinser. Spola ögonen med rikliga mängder vatten. Om 
symptom kvarstår, sök läkare.

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

Vid förtäring: Drick genast några matskedar grädde eller matolja. Framkalla EJ kräkning. Kontakta läkare om symptom 
kvarstår.

Sanesolv TC

Personlig skyddsutrustning
Andningsskydd:  Använd lämpligt andningsskydd vid otillräcklig ventilation. 

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

Skyddskläder: -

Skyddsglasögon:  Vid risk för stänk använd tättslutande skyddsglasögon.

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

högt tryck.

Brandfarlighet:  Avger brännbara ångor som kan bilda explosiv blandning med luft. Observera risken för häftiga reaktioner 
eller explosion i samband med upphettning. Produkten är inte brandfarlig. Vid brand kan hälsoskadliga eller 
i övrigt skadliga ämnen spridas.

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

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

skyddsutrustning. Observera halkrisk vid läckage/spill. Observera risken för antändning och explosion. Håll 
obehöriga och oskyddade personer på säkert avstånd.

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 av-
fallshanteringsanläggning. Spola området ordentligt med vatten. Resterna efter sanering lämnas som farligt 
avfall. Kontakta kommunens renhållningsverk för närmare information. Visa detta säkerhetsdatablad.

Dosering 
Används normalt outspädd men 
kan blandas i vatten till en vit stabil 
emulsion

Förpackningar
Volymer  
10, 25, 200 lit

Fara 

Larmtelefon 112 
Begär giftinformation / brandkår

Innehåller
70-100% NAFTA (PETROLEUM), VÄTEAVSVAVLAD TUNG,  
0-10% SOLVENTNAFTA (PETROLEUM), LÄTT AROMATISK, 
3% ALKOHOLETOXILAT


