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Signalord: Fara

Faroangivelser: H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
H315 Irriterar huden.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.

Allmänt
Artikelnr. 243, 244
Användningsområde Kan användas på underlag av betong, puts, keramiska plattor, gjutasfalt, spånplattor m.m. för 

övertäckning med golvbeläggning, plattor m.m.
Vanliga användningsområden är byggande av fall (lutningar), helspackling av golv som omedelbart ska 
beläggas, reparation av repor och skador i betong och puts, utjämning av slitna trappsteg m.m.

PC10 Byggnads- och konstruktionsprodukter som inte täcks någon annanstans
PROC2 Använd i stängd, fortlöpande process med tillfällig kontrollerad exponering (t.ex. Sampling)
PROC5 Blandning i batch processer för formulering av preparat och artikler (flerstegs- och/eller signifikant 
kontakt)
PROC8b Överföring av ämne eller blandning (fyllning och tömning) på platser som är särskilt avsedda för 
detta ändamål
PROC9 Omplacering av ämne eller preparat till små behållare (dedicerad fyllningslinje, inkl. vägning)

Första hjälpen-åtgärd
Allmänt Flytta den skadade från förorenat område. Avlägsna förorenade kläder omedelbart. Kontakta läkare om 

besvär kvarstår.
Inandning Frisk luft. Säkra luftvägarna, kontakta läkare om irritation kvarstår.
Hudkontakt Tag genast av nedstänkta kläder och tvätta huden med tvål och vatten.
Ögonkontakt Viktigt! Skölj genast med vatten i minst 15 minuter. Genast till sjukhus-ögonläkare. Fortsätt sköljningen 

under transport till sjukhus.
Förtäring När små mängder (en munsbit eller mindre): Skölj munnen med vatten. Drick vatten eller mjölk. Kontakta 

din läkare för utvärdering.
För större mängder än vad som beskrivs ovan: Skölj munnen med vatten. Drick vatten eller mjölk. Sök 
läkarvård omedelbart. Framkalla inte kräkning.

Akuta symptom och effekter Irriterar ögon och hud.
Andra upplysningar Om du är osäker eller om besvär kvarstår - kontakta läkare. Allmän hälsokontroll.

Skyddsutrustning
Symboler     

Lämpliga tekniska kontrollåtgärder Gränsvärden skall ej överskridas och risken för inandning av damm skall minimeras.
Hud- / handskydd, kortvarig kontakt < 8t Neopren, nitril, polyetylen eller PVC.
Hud- / handskydd, långvarig kontakt > 8t Neopren, nitril, polyetylen eller PVC.
Lämpliga material Neopren, nitril, polyetylen eller PVC.
Rekommenderad typ av utrustning Dammfiltermask. Dammfilter P2 (dammfilter, fint damm). ,Använd dammask klass P2 vid arbete som 

utvecklar damm.
Rekommenderad 
andningsskyddsutrustning

Mask med dammfilter. ,Dammfilter P2 (fint damm). ,EN 143

Brandbekämpningsåtgärder
Lämpliga släckmedel Invald i förhållande till omgivande brand.
Olämpliga brandsläckningsmedel Inga.
Brand- och explosionsrisker Inte relevant.
Brandsläckningsmetoder Använd släckningsmedel som är lämpliga för lokala förhållanden och omgivande miljö.
Personlig skyddsutrustning Ingen anmärkning angiven.
Andra upplysningar Bekämpa branden på vanligt sätt på behörigt avstånd.

Förebyggande åtgärder för att begränsa utsläpp
Allmänna åtgärder Använd personlig skyddsutrustning som anges i avsnitt 8.
Personliga skyddsåtgärder Undvik kontakt med hud och ögon. Använd föreskriven skyddsutrustning. Se avsnitt 8. Använd metoder 



som dammar minst möjligt.

Miljöskyddsåtgärder Spill samlas upp och avlägsnas som angett i punkt 13.
Inneslutning Ingen anmärkning angiven.
Sanera Större mängder samlas upp och levereras till godkänd mottagningsstation. Små mängder tas upp 

mekaniskt, undvik dammbildning. Produktavfall leveras mottagningsanläggningar för farligt avfall.
Andra anvisningar Se avsnitt 1 för kontaktinformation i en nödsituation.

Se avsnitt 8 för information om lämplig personlig utrustning.
Se avsnitt 13 för avfallshantering.
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