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OPLYSNINGSSKEMA FOR 
SIKKER HÅNDTERING

AVA Universalrengøring
 

 

Signalord: Fare

Faresætninger: H318 Forårsager alvorlig øjenskade.

Generelt
Anvendelse af stoffet eller præparatet Rengøring af de fleste udendørs overflader

Førstehjælpsforanstaltninger
Generelt Nødtelefon: se punkt 1.4.

Hvis bevidstløs eller alvorlige hændelser, så ring 112.
Indånding Søg frisk luft, hold vedkommende i ro og varme helst i behagelig halvsiddende stilling. Søg læge ved 

vedvarende gener.
Hudkontakt Fjern forurenet tøj. Skyl straks med rigelige mængder vand. Søg læge ved vedvarende gener.
Øjenkontakt Vigtigt! Skyl straks med vand i 15-30 min. Brug lunkent vand for at undgå skader på øjet. Fjern evt. 

kontaktlinser. Spil øjet godt op. Transport til læge. Fortsæt skylningen under transporten.
Indtagelse Skyl munden med vand. Drik et par glas vand eller mælk. Fremkald ikke opkastning. Søg læge ved 

vedvarende gener.
Akutte symptomer og virkninger Øjenkontakt: Risiko for alvorlig øjenskade. Kan forårsage alvorlig brændende smerte i øjnene.

Indtagelse: Indtagelse af kemikaliet kan give ubehag.
Indånding: Indånding af aerosol kan irritere luftvejene.

Beskyttelsesudstyr
Yderligere øjenbeskyttelse 
foranstaltninger

Øjenskylleflaske skal være på arbejdspladsen. Enten en fast øjenbruser forbundet til drikkevand (varmt 
vand foretrækkes) eller en bærbar engangsindretning (øjenskylleflaske).

Egnede materialer Bær handsker lavet af modstandsdygtigt materiale. Egnede handsker kan anvises af handskeleverandøren.
Egnede handsker Fx Nitrilgummi. Butylgummi.

Brandbekæmpelse
Egnede slukningsmidler Vælges i forhold til omgivende brand.
Uegnet som brandslukningsmiddel Brug ikke fuld vandstråle.
Brand- og eksplosionsfare Kemikaliet er ikke klassificeret som brandfarligt.
Personlige værnemidler Brug trykflaskeforsynet åndedrætsværn når produktet er involveret i brand. Ved flugt brug godkendt 

beskyttelsesmaske. Se forøvrigt punkt 8.
Anden information Beholdere i nærheden af brand flyttes straks eller køles med vand.

Forholdsregler ved udslip
Generelle tiltag Stands lækagen, hvis dette er sikkert.
Sikkerhedsforanstaltninger til 
beskyttelse af personer

Sørg for tilstrækkelig ventilation. Undgå kontakt med hud og øjne. Brug personligt beskyttelsesudstyr som 
givet i punkt 8.
I tilfælde af spild, vær opmærksom på glatte gulve og overflader.

Miljøbeskyttelsesforanstaltninger Forhindre udslip til kloak, vand eller jord.
Oprensning Små mængder kan skylles i kloakken med rigeligt vand.

Store spild: Opsuges med vermikulit, tørt sand eller jord og anbringes i beholdere. Samles op i egnede 
beholdere og leveres som farligt affald i henhold til pkt. 13.

Andre anvisninger Se også punkt 8 og 13.

Ansvarligt firma
Firmanavn AVA of Norway AS
Postadresse Storebotn 67
Postnr. NO-5309 Kleppestø
Land Norge
Telefon +47 55 38 00 35
Nødtelefon Giftlinjen (døgnet rundt) :82 12 12 12

 


