
     
15.01.2018 pH (leverans): ~ 11,8   pH

(leverans):
~

11,8
SKYDDSBLAD

Hey'di Prosil
 

 

Signalord: Fara

Faroangivelser: H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

Allmänt
Artikelnr. 907
Användningsområde Kan användas på alla cement- och kalk baserade produkter, t.ex betong golv, puts fasader, 

avjämningsmassor.

PC1 Lim, Tätningsmedel
PC9 Beläggningar och Färger, Fyllnadsmedel, Fogmassor, Spädningsmedel
PC10 Byggnads- och konstruktionsprodukter som inte täcks någon annanstans
PROC5 Blandning i batch processer för formulering av preparat och artikler (flerstegs- och/eller signifikant 
kontakt)
PROC8b Omplacering av ämne eller preparat (laddning/lossning) från/till fartyg/stora behållare med 
dedicerade anordningar
PROC9 Omplacering av ämne eller preparat till små behållare (dedicerad fyllningslinje, inkl. vägning)

Första hjälpen-åtgärd
Allmänt Flytta den skadade från förorenat område. Om det krävs läkarvård, ta med produktbehållare, etikett eller 

säkerhetsdatablad.
Inandning Frisk luft. Kontakta läkare om besvär kvarstår.
Hudkontakt Tag av nedstänkta kläder och tvätta noggrant före återanvändning. Tvätta huden noggrant med tvål och 

vatten.
Ögonkontakt Skölj genast med rikliga mängder vatten upp till 15 min. Avlägsna eventuella kontaktlinser och håll ögonen 

vidöppna. Vid fortsatt irritation fortsätts sköljningen under transport till sjukhus.Tag med 
säkerhetsdatabladet.

Förtäring Drick rikligt med vatten. Framkalla inte kräkning. Kontakta läkare.
Allmänna symptom och effekter Ögonkontakt kan ge djupa frätsår, smärtor, tårbildning och kramp i ögonlocken. Frätande och ger 

brännande smärta, rodnad, blåsor och brännskador på huden.
Särskild första-hjälpen utrustning Tvättställ/handfat måste finnas tillgängligt. Antiseptisk salva bör finnas. Möjligheter till ögonsköljning skall 

finnas i anslutning till hanteringsplats.
Andra upplysningar Se beskrivningen av första hjälpen i avsnitt 4.1.

Skyddsutrustning
Symboler     

Lämpliga tekniska kontrollåtgärder Gränsvärden skall ej överskridas och risken för inandning av ångor skall minimeras.
Lämplig ögonskydd Använd tättslutande skyddsglasögon eller ansiktsskärm.
Lämpliga material Neopren, nitril, polyetylen eller PVC.
Rekommenderad 
andningsskyddsutrustning

Vid otillräcklig ventilation eller vid risk för inandning av ångor: Använd lämpligt andningsskydd med 
kombinationsfilter (typ A2/P2). ,EN 136/140/145

Brandbekämpningsåtgärder
Lämpliga släckmedel CO2, skum, pulver och vattendimma. Sand, jord o.l. kan också användas.
Olämpliga brandsläckningsmedel Vattenstråle
Brand- och explosionsrisker Produkten är vattenbaserad och anses inte vara brandfarlig. Torkad produkt är brännbart. Sönderdelning 

kan vara giftiga.
Brandsläckningsmetoder Använd släckningsmedel som är lämpliga för lokala förhållanden och omgivande miljö.

Kyl behållare som är utsatt för eld med vatten tills elden är släckt.
Personlig skyddsutrustning Använd friskluftsmask när produkten är involverad i brand.
Andra upplysningar Flytta behållare från brandplatsen om möjligt utan risk. Undvik kontakt med: Aluminium, bly, zink, tenn 

eller legeringar av dessa. Utvecklar giftig gas vid kontakt med syra.

Förebyggande åtgärder för att begränsa utsläpp
Allmänna åtgärder Använd personlig skyddsutrustning som anges i avsnitt 8. Undvik kontakt med hud och ögon. Håll 

människor och djur borta från förorenat område.
Personliga skyddsåtgärder Använd föreskriven skyddsutrustning. Se avsnitt 8.
Miljöskyddsåtgärder Får inte tömmas på marken eller i vattendrag.



Dem opp for spredning. Valla in spill med sand, jord eller lämpligt absorberande medel.
Inneslutning Förvaras i sluten behållare. Förvaras inlåst. Förvaras på väl ventilerad plats.
Sanera 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.

Ansvarigt företag
Företagsnamn HEY'DI AS
Postadress Postboks 13
Postnr. N-2017 Frogner
Land Norge
Telefon +47 63868800

 


