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SKYDDSBLAD

AVA Snabbvax

50-101-180, 50-101-181

Bilvårdsprodukt Vax.

Kontakta läkare i osäkra fall.

Frisk luft. Kontakta läkare om besvär kvarstår.

Tvätta huden noggrant med vatten. Tag av alla nedsmutsade kläder. Kontakta läkare om besvär
kvarstår.

Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Tag ut ev. kontaktlinser. Håll ögonen vidöppna. Kontakta
läkare om besvär kvarstår.

Skölj mun med vatten. Drick ett par glas vatten eller mjölk. Framkalla inte kräkning. Kontakta läkare
om besvär kvarstår.

Ögonkontakt: Kan orsaka övergående ögonirritation.
Inandning: Höga koncentrationer: Inandning av aerosol kan irritera andningsvägarna.
Förtäring: Kan ge obehag.

Behövs normalt inte. Vid risk för stänk skall tättslutande skyddsglasögon användas.

Ögonspolning bör finnas på arbetsplatsen. Antingen en fast ögonsköljsanordning eller en portabel
anordning av engångstyp (spolflaska).

Lämpliga handsktyper kan anvisas av handskleverantören.

T.ex. Nitrilgummi. Naturgummi eller plast.

Väljes med avseende på material i omgivningen.

Använd inte samlad vattenstråle.

Produkten är inte brännbar.

Använd andningsapparat om produkten är utsatt för brand. Vid utrymning används godkänd
flyktmask. Se även avsnitt 8.

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

Stoppa läckan om det kan göras på ett säkert sätt.

Sörj för tillräcklig ventilation. Undvik kontakt med ögonen och långvarig kontakt med huden. Använd
personlig skyddsutrustning (se avsnitt 8).
Vid spill: se upp för hala golv och ytor.

Förhindra utsläpp till avlopp, vattendrag och mark.

Små mängder spolas bort med mycket vatten.
Stora spill: Spill tas upp med inert absorberande material. Spill samlas upp i lämpliga behållare och
avfallet lämnas för destruktion enligt avsnitt 13.

Se även avsnitten 8 och 13.
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Ansvarigt företag

AVA of Norway AS

Storebotn 67

NO-5309 Kleppestø

Norge

+47 55 38 00 35

112 begär Giftinformation

Företagsnamn

Postadress
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Telefon

Nödtelefon
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