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H
:
5

pH (leverans): 7

SKYDDSBLAD
Teijocleaner T-56 US
Faropiktogram (CLP)

Signalord:

Fara

Faroangivelser:
Användningsområde

H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Deemulgator

Första hjälpen-åtgärd
Akuta symptom och effekter
Inandning

Hudkontakt

Frätsår. Sveda. Rodnad. Smärta.
För den skadade till frisk luft samt skölj näsa, mun och svalg med vatten. Låt den skadade vila på varm
plats med frisk luft; Kontakta läkare.
Tag av nedstänkta kläder.
Tvätta med tvål och mycket vatten. Kontakta läkare.

Ögonkontakt

Spola ögat flera minuter med tempererat vatten. Kontakta läkare.
Om möjligt avlägsna omedelbart eventuella kontaktlinser.
Viktigt! Skölj även under transporten till sjukhus (ögonläkare).

Förtäring

Skölj först munnen noggrant med mycket vatten och SPOTTA UT sköljvattnet. Drick sedan minst en halv
liter vatten och kontakta läkare. Framkalla EJ KRÄKNING.

Skyddsutrustning
Symboler

Begränsning av exponeringen på
arbetsplatsen
Andningsskydd
Handskydd
Lämpliga material

Det skall finnas tillgång till ögonspolning.

Ögonskydd

Använd aldrig kontaktlinser vid arbete med detta ämne.
Använd skyddsglasögon, korgglasögon eller visir.
Använd lämpliga skyddskläder som skydd mot stänk eller förorening.

Hudskydd (av annat än händerna)

Andningsskydd behövs inte under normala användningsförhållanden.
Skyddshandskar skall användas.
Använd skyddshandskar av butylgummi, Viton eller fluorgummi.

Brandbekämpningsåtgärder
Lämpliga släckmedel
Brandsläckningsmetoder

Släckes med medel avsett för omgivande brand. Får ej släckas med vatten med högt tryck.

Andra upplysningar

Bekämpa branden på vanligt sätt på behörigt avstånd.

Flytta behållare från brandplatsen om detta kan ske utan risk.

Förebyggande åtgärder för att begränsa utsläpp
Personliga skyddsåtgärder

Använd föreskriven personlig skyddsutrustning.

Miljöskyddsåtgärder

Förhindra utsläpp till avlopp, mark eller vattendrag.
Kontakta alltid räddningstjänsten vid oavsiktliga utsläpp av denna produkt. Visa säkerhetsdatablad.
Mindre spill kan torkas upp med trasa eller liknande. Spola sedan utspillsplatsen med mycket vatten. Större
spill vallas in med sand, jord eller liknande och samlas upp. Resterna efter sanering lämnas som farligt
avfall. Kontakta kommunens renhållningsverk för närmare information. Visa detta säkerhetsdatablad.

Rengöringsmetod

Ansvarigt företag
Företagsnamn
Postadress
Postnr.
Land
Telefon

Teijo AB
Västanvindsgatan 24
652 21 Karlstad
Sverige
054-69 19 90

Nödtelefon

Ring:112

