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SKYDDSBLAD

AVA Husvask

Fara

H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Avfettningsmedel, vattenbaserat alkaliskt
Rengöringsmedel

Nödtelefon: se avsnitt 1.4. Vid medvetslöshet eller allvarliga fall, ring 112.

Frisk luft, värme och vila. Skölj näsa och mun med vatten. Kontakta läkare om besvär kvarstår.

Tag av alla nedsmutsade kläder. Tvätta huden noggrant med tvål och vatten. Frätskador skall
behandlas av läkare. Kontakta läkare.

Skölj omedelbart med mycket vatten (tempererat 20-30°C) i minst 30 minuter. Avlägsna kontaktlinser
och håll ögonlocken brett isär. Transport till läkare. Fortsätt skölja under transporten. Kontakta läkare.

Skyll munnen grundig med vann. Drick ett par glas vatten eller mjölk. Framkalla INTE kräkning.
Transport till sjukhus. Tag med säkerhetsdatablad.

Inandning: Inandning av spraydimma kan verka irriterande och orsaka hosta. Produkten kan irritera
luftvägarna och orsaka nysningar, hosta, nästäppa, huvudvärk, heshet, klåda och sveda i näsa och
svalg.
Hudkontakt: Frätande. Orsakar blåsor och frätsår. Avfettar huden.
Ögonkontakt: Orsakar allvarliga ögonskador. Kemikalien är frätande på ögonen och kan orsaka
permanenta skador. Symptom som stark sveda, tårflöde, rodnad och dimsyn kan förekomma. I svåra
fall finns det risk för skador på synen/blindhet.
Förtäring: Kan orsaka frätskador på slemhinnor, svalg, matstrupe och magsäck.

Symptomatisk behandling. Ingen specifik information från tillverkaren.

Möjlighet till ögonspolning skall finnas på arbetsplatsen. Antingen en fast ögonsköljsanordning
kopplad till dricksvattennätet (tempererat vatten önskvärt) eller en portabel anordning av engångstyp
(spolflaska).

Nitrilgummi. Viton (fluorgummi).

Vid otillräcklig ventilation eller vid risk för inandning av ångor: Använd lämpligt andningsskydd med
kombinationsfilter (typ BE/P2).
SS-EN 14387 (Andningsskydd - Gasfilter och kombinationsfilter - Fordringar, provning, märkning).
SS-EN 143 (Andningsskydd - Partikelfilter - Fordringar, provning, märkning).

Pulver, koldioxid (CO2), vattendimma, alkoholresistent skum.

Använd inte samlad vattenstråle.

Inte brandfarligt.

Använd andningsapparat om produkten är utsatt för brand. Vid utrymning används godkänd
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Förebyggande åtgärder för att begränsa utsläpp

Ansvarigt företag

flyktmask. Se även avsnitt 8.

Behållare i närheten av brand flyttas snarast eller kyls med vattenstråle.

Varning! Produkten är frätande.
Använd personlig skyddsutrustning (se avsnitt 8).
Ventilationen skall vara effektiv.
Undvik kontakt med hud och ögon.
Undvik inandning av ångor och sprutdimma.

Förhindra utsläpp till avlopp, vattendrag och mark.

Absorbera i vermikulit, torr sand eller jord och fyll i behållare. Samlas upp i för ändamålet avsedda
behållare och skickas som farligt avfall i överensstämmelse med avsnitt 13.

Se även avsnitten 8 och 13.
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