
Visa säkerhetsdatablad

Allmänt

Första hjälpen-åtgärd

Skyddsutrustning

Brandbekämpningsåtgärder

04.12.2017 6,5 - 7,5

SKYDDSBLAD

Hey'di Top

EUH 208 Innehåller 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kan orsaka en allergisk reaktion.

9063, 9064

Vattenbaserad kopolymerdispersion för impregnering och skydd av cementbaserade ytor.

PC9 Beläggningar och Färger, Fyllnadsmedel, Fogmassor, Spädningsmedel
PROC5 Blandning i batch processer för formulering av preparat och artikler (flerstegs- och/eller
signifikant kontakt)
PROC7 Industriell sprutning
PROC8a Omplacering av ämne eller preparat (laddning/lossning) från/till fartyg/stora behållare med
icke-dedicerade anordningar
PROC9 Omplacering av ämne eller preparat till små behållare (dedicerad fyllningslinje, inkl. vägning)
PROC10 Påförande med rulle eller borste
PROC19 Manuell blandning med nära kontakt och endast personlig skyddsutrustning tillgänglig.

Flytta den skadade från förorenat område. Avlägsna förorenade kläder omedelbart. Kontakta läkare
om besvär kvarstår.

Frisk luft, värme och vila, helst i behaglig sittande ställning. Vid andningsstillestånd, ge konstgjord
andning. Kontakta läkare.

Tag av förorenade kläder. Tvätta huden noggrant med tvål och vatten. Kontakta läkare om besvär
kvarstår.

Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Fortsätt att skölja i minst 15 minuter
och kontakta läkare.

Drick rikligt med vatten. Framkalla inte kräkning. Kontakta läkare.

Kan ge allergi vid hudkontakt.

Irritation av hud, ögon och andningsorgan möjlig. Förtäring kan orsaka irritation i slemhinnor i magen/
tarmen, magont, kräkningar, diarré. Irritation i luftvägarna är möjligt om du andas uppvärmda ångor
från produkten.

Ingen.

Inte relevant.

Gränsvärden skall ej överskridas och risken för inandning av ångor och sprutdimma skall minimeras.

Vid risk för stänk skall tättslutande skyddsglasögon användas.

> 8t Viton (fluorgummi). Nitrilhandskar rekommenderas.

EN 136/140/145

Faroangivelser

Artikelnr.

Användningsområde

Allmänt

Inandning

Hudkontakt

Ögonkontakt

Förtäring

Allmänna symptom och effekter

Akuta symptom och effekter

Särskild första-hjälpen utrustning

Andra upplysningar

Symboler

Lämpliga tekniska kontrollåtgärder

Lämpligt ögonskydd

Hud- / handskydd, långvarig kontakt

Rekommenderad
andningsskyddsutrustning

https://app.ecoonline.com/+shf3e3f9be24360d20ca72fbeed9ef17e8bab2dfc34cf6e1a996acc5db8b7f0b50d9cc90012907b57776834e9cda97?_k=11572452&_i=16067807&_l=2
https://app.ecoonline.com/+shf3e3f9be24360d20ca72fbeed9ef17e8bab2dfc34cf6e1a996acc5db8b7f0b50d9cc90012907b57776834e9cda97?_k=11572452&_i=16067807&_l=2


Förebyggande åtgärder för att begränsa utsläpp

Ansvarigt företag

CO2, skum, pulver och vattendimma. Sand, jord o.l. kan också användas.

Vattenstråle

Vid brand bildas giftiga gaser. Undvik inandning av brandgaser.

Använd släckningsmedel som är lämpliga för lokala förhållanden och omgivande miljö. Kyl behållare
som är utsatt för eld med vatten tills elden är släckt.

Använd friskluftsmask när produkten är involverad i brand.

Flytta behållare från brandplatsen om möjligt utan risk.

Använd personlig skyddsutrustning som anges i avsnitt 8. Undvik utsläpp till miljön.

Vid spill: se upp för hala golv och ytor.

Får inte tömmas i avlopp, på marken eller i vattendrag. Däm upp för fortsatt spridning. Valla in spill
med sand, jord eller lämpligt absorberande medel.

Förvaras i sluten behållare. Förvaras på väl ventilerad plats.

Absorbera i vermikulit, torr sand eller jord och fyll i behållare. Samla upp och återvinn eller deponera i
täta behållare på godkänd plats.

Se avsnitt 1 för kontaktinformation i en nödsituation.
Se avsnitt 8 för information om lämplig personlig utrustning.
Se avsnitt 13 för avfallshantering.

Hey'di AS

N-2016 Frogner

Norge

+47 63868800

112 Giftinformationen

Lämpliga släckmedel

Olämpliga brandsläckningsmedel

Brand- och explosionsrisker

Brandsläckningsmetoder

Personlig skyddsutrustning

Andra upplysningar

Allmänna åtgärder

Personliga skyddsåtgärder

Miljöskyddsåtgärder

Inneslutning

Sanera

Andra anvisningar

Företagsnamn

Land

Telefon

Nödtelefon
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