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Varselord: Fare

Faresetninger: H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.

Generelt
Artikkelnr. 907
Kjemikaliets bruksområde Kan brukes på alle sement- og kalk baserte produkter, f.eks betonggulv, pussfasader, avrettingsmasser.

PC1 Klebemidler, Tetningsmidler
PC9 Belegg og Malinger, Fyllstoffer, Spatelmasser, Fortynnere
PC10 Bygge- og konstruksjonsprodukter som ikke dekkes andre steder
PROC5 Blanding i batch-prosesser for utforming av preparater og artikler (i flere trinn og / eller betydelig 
kontakt)
PROC8b Overføring av kjemikaliet (lasting / lossing) fra / til skip / store beholdere på spesialiserte anlegg
PROC9 Overføring av kjemikaliet til små beholdere (spesialtilpasset fyllmetode, inkludert veiing)
PROC10 Påføring med rull eller pensel

Førstehjelpstiltak
Generelt Flytt den skadde vekk fra forurensningskilden. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ta med produktets 

beholder, etikett eller sikkerhetsdatablad.
Innånding Frisk luft. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg.
Hudkontakt Fjern straks tilsølt tøy og vask grundig før det brukes igjen. Vask huden grundig med såpe og vann.
Øyekontakt Skyll straks med rikelige mengder vann i opptil 15 minutter. Fjern evt. kontaktlinser og åpne øyet godt opp. 

Ved fortsatt irritasjon fortsettes skylling under transport til sykehus. Ta med sikkerhetsdatabladet.
Svelging Drikk rikelig med vann. Fremkall ikke brekning. Kontakt lege.
Generelle symptomer og virkninger Øyekontakt kan gi dype etseskader, smerter, tåreflod og kramper i øyelokkene. Virker etsende og gir 

brennende smerte, rødme, blærer og etsesår ved hudkontakt.
Særskilt førstehjelpsutstyr Det skal være lett tilgang til vann eller nøddusj. Antiseptisk salve bør finnes. Mulighet for øyespyling skal 

finnes på arbeidsplassen.
Annen informasjon Se beskrivelse av førstehjelpstiltak i pkt. 4.1.

Verneutstyr
Symboler     

Egnede tekniske tiltak Administrativ norm for eksponering skal overholdes, og faren for innånding av damper skal gjøres minst 
mulig.

Egnet øyebeskyttelse Bruk tettsittende vernebriller eller ansiktsskjerm.
Egnede materialer Neopren, nitril, polyetylen eller PVC.
Anbefalt åndedrettsvern Ved utilstrekkelig ventilasjon eller hvis det er fare for innånding av damper, må det brukes egnet 

åndedrettsvern med kombinasjonsfilter (type A2/P2). ,EN 136/140/145

Tiltak ved brannslukking
Egnede slokkingsmidler CO2, Skum, Pulver og vanntåke. Sand, jord o.l. kan også benyttes.
Uegnede slokkingsmidler Vannstråle
Brann- og eksplosjonsfarer Produktet er vannbasert og regnes ikke som brannfarlig. Inntørket produkt er brennbart. 

Spaltningsprodukter kan være giftig.

Brannslokkingsmetoder Bruk slokketiltak som egner seg for de lokale forholdene og miljøet rundt.
Flammeutsatte beholdere kjøles med vann inntil alle brannsteder er slukket.

Personlig verneutstyr Bruk friskluftsmaske når produktet er involvert i brann.
Annen informasjon Flytt beholdere fra brannstedet hvis det er mulig uten risiko. Ved kontakt med syrer utvikles giftig gass.

Tiltak ved utslipp
Generelle tiltak Bruk personlig verneutstyr som angitt i rubrikk 8. Unngå kontakt med hud og øyne.
Sikkerhetstiltak for å beskytte 
personell

Bruk beskrevet verneutstyr. Se rubrikk 8.

Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre 
miljø

Må ikke ledes ut i jord eller vannløp.
Samle opp søl/spill i sand, jord eller annet egnet absorberende materiale.

Forvaring Oppbevares i lukket beholder. Oppbevares innelåst. Oppbevares på et godt ventilert sted.



Opprydding Absorber i vermikulitt, tørr sand eller jord og fyll i beholdere. Produktrester leveres mottaksstasjon for farlig 
avfall. Rengjør forurensede gulv og gjenstander grundig, OBS - glatte gulv

Andre anvisninger Se rubrikk 1 for nødkontaktsinformasjon.
Se rubrikk 8 for opplysninger om egnet personlig utstyr.
Se rubrikk 13 for opplysninger om avfallshåndtering.

Ansvarlig firma
Firmanavn Hey'di AS
Postnr. 2016 Frogner
Land Norge
Telefon +47 63 86 88 00

 


