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

Komplett information se Säkerhetsdatablad

Första Hjälpen
Generellt: Vid minsta tvekan eller om symptom kvarstår, sök läkare. Försök aldrig ge medvetslös person vätska eller 

annat via munnen. 

Vid inandning: Låt den skadade vila på varm plats med frisk luft; Kontakta läkare.

Vid kontakt med ögonen: Om möjligt avlägsna omedelbart eventuella kontaktlinser. Spola ögat flera minuter med tempererat vatten. 
Kontakta läkare.

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

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.

Solvynol 380

Personlig skyddsutrustning
Andningsskydd:  Ej tillämpligt 

Skyddshandskar:  Använd skyddshandskar av butylgummi, Viton eller fluorgummi. Välj mekanisk slitstyrka med hänsyn till 
arbetsuppgiftens art enligt märkning med vidstående piktogram med fyra siffror som visar motstånd mot 
nötning, skäreffekter, rivning och punktering där 1 är sämst och 4 eller 5 är bäst.

Skyddsglasögon:  Använd skyddsglasögon, korgglasögon eller visir.

Övrigt: Ej tillämpligt 

Åtgärder vid brand
Släckmedel:  Släckes med medel avsett för omgivande brand.

Brandfarlighet:  Produkten är inte brandfarlig. Vid brand kan frätande gaser spridas.

Råd:  Vid brandsläckning använd heltäckande klädsel som skyddar mot frätande ämnen. Vid brand använd 
friskluftsmask. Observera att släckvattnet kan vara frätande.

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

med skärm eller skyddsglasögon vid sanering. Observera halkrisk vid läckage/spill. Använd lämpliga        
allergitestade skyddshandskar vid sanering.

Miljöskyddsåtgärder Valla in utsläpp så att det inte rinner ner i dagvattenbrunnar eller i marken. Undvik utsläpp till mark, vatten 
eller avlopp.

Sanering Sug upp vätskan i inert absorptionsmedel t ex vermikulit, samla ihop materialet och skicka det för av-
fallshantering. Efter noggrann grovsanering, gör rent förorenade ytor med vatten. Resterna efter sanering 
lämnas som farligt avfall. Kontakta kommunens renhållningsverk för närmare information.  Visa produktens 
säkerhetsdatablad.

Dosering 
1:4 - 1:50 i vatten

pH-värde 
12-14

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

Fara 

Larmtelefon 112 
Begär giftinformation / brandkår

Innehåller
<2% NATRIUMHYDROXID


