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Frysskydd

Fara

Första hjälpen
Generellt

Vid inandning
Vid kontakt med ögonen

Vid hudkontakt
Vid förtäring

Försök aldrig ge medvetslös person vätska eller annat via munnen.
Vid minsta tvekan eller om symptom kvarstår, sök läkare.
Lägg personen i framstupa sidoläge, om han är medvetslös eller omtöcknad.
Låt den skadade vila på varm plats med frisk luft. Kvarstår symptom uppsök läkare.
Om möjligt avlägsna omedelbart eventuella kontaktlinser.
Spola ögat flera minuter. Om irritation kvarstår kontakta läkare, helst ögonspecialist för råd om
fortsatt behandling. Ange märkning enligt avsnitt 2 i detta säkerhetsdatablad.
Normal tvättning av huden anses som tillräckligt; Om symptom ändå uppkommer, kontakta läkare.
Tag av förorenade kläder.
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
Allmänt

Handskydd

Ögonskydd
Andningsskydd

Arbetsplatsen ska i första hand ordnas så att personligt skydd endast skall behövas i undantagsfall,
t ex i samband med service eller haverier.
Gasmask med filter avsett för förekommande farliga kemikalier bör vara placerad så att den kan
tas på utanför den plats där spill eller haveri kan ske.
Underhåll och service av personlig skyddsutrustning ska ingå i arbetsplatsens plan för egentillsyn.
Kontroller och vidtagna åtgärder ska dokumenteras.
Skyddshandskar märkta "Low Chemical resistant" eller "Waterproof" eller med vidstående
piktogram rekommenderas.
Välj mekanisk slitstyrka med hänsyn till arbetsuppgiftens art enligt märkning med vidstående
piktogram med fyra siffror som visar motstånd mot nötning, skäreffekter, rivning och punktering
där 1 är sämst och 4 eller 5 är bäst.
Ögonskydd bör användas vid risk för direktkontakt eller stänk.
Gasmask med filter typ A (brun) kan behövas.

Åtgärder vid brand
Akut åtgärd
Brandfarlighet

Rädda - larma - släck
Lättantändlig.
Släckes med vattendimma, pulver, koldioxid eller alkoholbeständigt skum.
Får ej släckas med vatten med högt tryck.

Åtgärder vid spill
Akut åtgärd
Sanering

Om möjligt, förhindra ytterligare läckage
Utrym området och ventilera bort ångorna. Observera risken för explosion.
Sug upp vätskan i inert absorptionsmedel t ex vermikulit, samla ihop materialet och skicka det för
avfallshantering.
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