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SAFETY PROTECTION SHEET
Heydi Specialprimer

 
Hazard statements: EUH 208 Innehåller Blandning av: 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG nr 247-500-7] och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on 

[EG nr 220-239-6], blandning (3:1) Kan orsaka en allergisk reaktion.
Display safety data sheet

 
Article no. 262, 264
Use of the substance/preparation Används både vid gjutning på sugande underlag som pågjutning, betong, trä, vattenfasta spånskivor m.m. 

och icke sugande underlag som vinylmattor, epoxi och mer.

First aid procedures
General Under normala omständigheter finns det ingen risk eller hälsoproblem vid användning av produkten. Om 

symptom uppträder, kontakta läkare.
Inhalation Frisk luft. Kontakta läkare om besvär kvarstår.
Skin contact Långvarig kontakt kan orsaka irritation. Tag av nedstänkta kläder och tvätta noggrant före återanvändning. 

Tvätta huden med tvål och vatten.
Eye contact Kan forårsake midlertidig irritasjon. Skölj med vatten. Kontakta läkare om besvär kvarstår.
Ingestion Framkalla inte kräkning. Kontakta läkare.
Information for health personnel Allmän hälsokontroll.

Protective equipment
Symbols   

Limitation of exposure on workplace Inga särskilda ventilationskrav, men ämnet får inte användas i slutna utrymmen utan tillräckligt god 
ventilation.

Respiratory protection Andningsskydd behövs inte under normala användningsförhållanden. Vid arbete i trånga utrymmen eller 
dåligt ventilerade rum bör andningsskydd med gasfilter A användas.

Hand protection Handskar av nitrilgummi, PVA eller Viton rekommenderas.
Eye protection Använd stänktäta skyddsglasögon vid risk för kontakt med ögonen.
Skin protection (except hands) Använd lämpliga skyddskläder vid eventuell risk för hudkontakt.
Other Information Förorenade kläder måste tvättas innan återanvändning.

Fire fighting measures
Suitable extinguishing media CO2, skum, pulver och vattendimma. Sand, jord o.l. kan också användas.
Improper extinguishing media Vattenstråle
Fire and explosion hazards Produkten är vattenbaserad och anses inte vara brandfarlig.
Personal protective equipment Ingen anmärkning angiven.
Other Information Flytta behållare från brandplatsen om möjligt utan risk. Låt ej vatten frånbrandsläckningen rinna ut i kloak 

och vattenavlopp. Brandavfall och förorenat släckvatten skall omhändertas enligt lokala föreskrifter.

Preventitive Measures to contain emissions
Personal protection measures Använd föreskriven skyddsutrustning. Se avsnitt 8. Undvik kontakt med hud och ögon.
Environmental precautionary 
measures

Dem opp for spredning. Häll aldrig vatten på produktavfallet eftersom det därigenom sprids och förorsakar 
ytterligare förorening.

Cleaning method Sug upp med lämpligt material eller samlas in och levereras till närmaste mottagningsstation för 
destruktion.

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

Responsible company
Company name HEY'DI AS
Postal address Postboks 13
Postcode N-2017 Frogner
Country Norge
Tel +47 63868800
Emergency telephone Giftinformationen:112

 


