Skyddsblad
STROVELS TORKMEDEL
Märkningsinformation
Piktogram

H-fraser
H318

Orsakar allvarliga ögonskador.

Kemisk sammansättning
Ingredienser:

Alcohols, C8-10, ethers with polyethylene-polypropylene glycol monobenzyl ether (5 - 15),
Kaliumkumensulfonat (1 - 5), Etanol (1 - 5), 2-propanol (1 - 5), Natrium p-kumensulfonat (1
- 5)

Första hjälpen-information
Inhalation:

Frisk luft. Skölj näsa och mun med vatten.

Förtäring:

Drick ett par glas vatten eller mjölk. Kontakta genast läkare om en nämnvärd mängd
förtärts. Visa förpackningen.

Hudkontakt:

Skölj med mycket vatten.

Ögonkontakt:

Spola genast med mycket, tempererat vatten i minst 15 minuter. Avlägsna eventuella
kontaktlinser och håll ögonlocken brett isär. Vid kvarstående besvär (t.ex. sveda, smärta
och synpåverkan) fortsätt spola och uppsök läkare eller sjukhus.

Brandsläckningsinformation
Lämpliga släckmedel:

Välj släckmedel beroende på vad som brinner. Brand kan släckas med pulver, skum eller
koldioxid.

Olämpliga släckmedel:

Inga kända.

5.2 Särskilda faror som ämnet Produkten är ej brandfarlig, men kan vid upphettning möjligen utveckla explosiva ångor i
eller blandningen kan medföra: slutna behållare.
Övrig information:

Åtgärder vid brand: Flytta behållaren från brandhärden. Produkten är ej brandfarlig, men
kan vid upphettning möjligen utveckla explosiva ångor i slutna behållare.

Information om personskydd
7.1 Försiktighetsmått för säker Produkten skall lagras i tillslutna originalbehållare vid rumstemperatur eller svalare.
hantering:
Förvaras oåtkomligt för barn. Blanda ej med andra kemikalier utan kunskap om att det är
riskfritt.
Iakttag normal aktsamhet för att undvika ögonkontakt. Vid hantering bör helst långvarig
direktkontakt med koncentratet undvikas. Beakta allmänna hygienåtgärder vid kontakt med
kemiska ämnen.
Personlig skyddsutrustning,
Använd ögonskydd.
skyddsglasögon/ansiktsskydd:
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Personskyddsutrustning,
handskar:

Behövs inte vid normal användning, men rekommenderas om man kommer i kontakt med
koncentratet.
Skyddshandskar: butylgummi (genombrottstid: >=480 min, materialtjocklek: >=0,7 mm),
Nitrilkautschuk/Nitrillatex (genombrottstid: >=30 min, materialtjocklek: >=0,4 mm)

Personlig skyddsutrustning,
andningsskydd:

Andningsskydd behövs normalt inte.

Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp
6.2 Miljöskyddsåtgärder:

Förhindra att betydande mängder av produkten kommer ut i vattendrag, grundvatten eller i
avloppet. Små mängder kan spolas bort med vatten. Betydande mängder täckes med
vätskebindande, ej brännbart material och samlas upp för att lämnas för destruktion enligt
lokala bestämmelser.

6.3 Metoder och material för
inneslutning och sanering:

INNESLUTNING: Valla in och samla upp.
SANERING: Spola rent med mycket vatten.
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