Skyddsblad
LAHEGA STEEL CARE 114 (aerosol)
Märkningsinformation
Piktogram

H-fraser
H222
H229

Extremt brandfarlig aerosol.
Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.

Kemisk sammansättning
Ingredienser:

Vitolja (10 - 30), Petroleumgaser, flytande (<0,1% 1,3-butadien) (10 - 30), Kolväten, C10C12, isoalkaner, <2% aromater (5 - 10)

Första hjälpen-information
Inhalation:

Frisk luft. Kontakta läkare om besvär kvarstår.

Förtäring:

Bortsett från avsiktlig förtäring är nedsväljning av större mängder osannolik.

Hudkontakt:

Tvätta huden med tvål och vatten.

Ögonkontakt:

Skölj med ljummet vatten. Kontakta läkare om besvär kvarstår.

Brandsläckningsinformation
Lämpliga släckmedel:

Släck med pulver, skum, koldioxid eller vattendimma.

Olämpliga släckmedel:

Undvik stark vattenstråle direkt mot branden. Risk för spridning av elden.

5.2 Särskilda faror som ämnet VARNING! Aerosolbehållare kan explodera. Produkten bryts ner under brandförhållanden
eller blandningen kan medföra: eller då den värms till höga temperaturer, och kan därvid frigöra toxiska gaser.
Uppvärmning ökar trycket betydligt, med risk för sprängning. Avlägsna tryckcylindern från
farligt område om så kan ske utan risk. Placera på säkert avstånd från branden. Kyl om
möjligt med rinnande vatten. Undvik inandning av ångor och rökgaser - sök frisk luft.
Övrig information:

Behållare i närheten av brand flyttas omedelbart eller kyles med vatten.

Information om personskydd
7.1 Försiktighetsmått för säker Undvik uppvärmning, gnistor och öppen eld. Spraya inte mot öppen låga eller glödande
hantering:
material. Rökning förbjuden.
Tvätta händerna före raster, före toalettbesök och efter avslutat arbete. Nedstänkta kläder
tas av och tvättas innan de används igen. Ät inte, drick inte och rök inte när du använder
produkten.
Undvik kontakt med huden och ögonen.
Personlig skyddsutrustning,
Behövs normalt inte.
skyddsglasögon/ansiktsskydd:
Personskyddsutrustning,
handskar:

Behövs normalt inte.
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Skyddsblad
LAHEGA STEEL CARE 114 (aerosol)
Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp
6.2 Miljöskyddsåtgärder:

Undvik att låta spill nå avlopp och/eller ytvatten. Meddela ansvarig myndighet i händelse av
förorening av mark eller vatten, eller utsläpp i avloppssystem.

6.3 Metoder och material för
inneslutning och sanering:

Avgränsa och absorbera spill med sand eller annat absorberande icke brännbart material.
Placera i lämpliga avfallsbehållare. Mindre spill torkas upp med en fuktig trasa.

Övrig information:

Observera risken för antändning. Håll åtskilt från antändningskällor och ventilera området.
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