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VERNEBLAD
AVA Grønskefjerner

 
  

Varselord: Fare

Faresetninger: H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Generelt
Artikkelnr. 50-101-172, 50-101-173
Kjemikaliets bruksområde Desinfiserende Rengjøringsmiddel Fjerner grønske fra alle overflater.

PT2 Desinfeksjonsmidler og algemidler som ikke er beregnet på bruk direkte på mennesker eller dyr

Førstehjelpstiltak
Generelt Sørg for frisk luft, varme og ro, helst i behagelig halvsittende stilling.

Innånding Flytt straks den eksponerte til frisk luft. Skyll nese og munn med vann. Bevisstløse personer legges i stabilt 
sideleie med hodet lavt. Sørg for at personen holdes varm. TILKALL AMBULANSE. Ta med 
sikkerhetsdatabladet til sykehuset.

Hudkontakt Skyll straks tilsølt hud med vann. Fjern straks gjennomfuktede klær og vask huden med vann. Etseskader 
skal behandles av lege.

Øyekontakt Skyll straks øynene med rikelig vann mens øyelokkene løftes. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette 
enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Fortsett å skylle i minst 15 minutter. Kontakt lege. Fortsett skylling 
under transport til sykehus.

Svelging Skyll munnen grundig og gi rikelige mengder melk eller vann forutsatt at den skadde ikke er bevisstløs. 
FREMKALL IKKE BREKNING! Kontakt lege øyeblikkelig.

Generelle symptomer og virkninger Se avsnitt 11 for mer detaljert informasjon om symptomer og virkninger.
Annen informasjon Ingen spesifikke førstehjelpsforanstaltninger notert, se pkt 4.1

Verneutstyr
Symboler    

Tiltak ved brannslukking
Egnede slokkingsmidler Ta hensyn til omgivende materialer ved valg av brannslukkingsmiddel.
Brann- og eksplosjonsfarer Stoffet er ikke brannfarlig.
Brannslokkingsmetoder Hold avrenningsvann borte fra kloakk og vannkilder. Grøft (lag diker) for å kontrollere vannavrenning. 

Flammeutsatte beholdere kjøles med vann inntil alle brannsteder er slukket.
Personlig verneutstyr Bruk påkrevd personlig verneutstyr

Tiltak ved utslipp
Sikkerhetstiltak for å beskytte 
personell

Bruk verneklær som beskrevet i punkt 8 i dette sikkerhetsdatabladet.

Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre 
miljø

Ikke forurens vannkilde eller kloakk.

Opprydding Samles opp med ikke-brennbart, absorberende materiale. Spyl med vann. Grøft for store mengder spill. 
Unngå utslipp til miljøet. Oppsamlet materiale leveres i lukkede og merkede beholdere til godkjent 
mottaksstasjon.

Ansvarlig firma
Firmanavn AVA of Norway AS
Postadresse Storebotn 67
Postnr. 5309 Kleppestø
Land Norge
Telefon 55 38 00 35

 


