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POSEBNA OPOZORILA

 
Nevarno: Lahko je jedko za kovine. Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. Lahko povzroči
draženje dihalnih poti. Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. PRI
ZAUŽITJU: Izprati usta. Ne izzivati bruhanja. PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa
kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo ali prho. PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak
in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje. PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj
minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
Odstraniti vsebino/posodo v skladu s predpisi o nevarnih odpadkih oziroma odpadni embalaži.

UN 3264

VARNOSTNI UKREPI

  

 

Osebna varovalna oprema: pri uporabi vedno nositi predpisano osebno varovalno opremo!
Zaščita rok: Zaščitne rokavice (SIST EN ISO 374-1:2017/A1:2018). Uporabiti zaščito z oznako CE kategorije I. Pri
daljši izpostavljenosti uporabiti zaščitne rokavice (SIST EN ISO 374-1:2017/A1:2018). Uporabiti zaščito z oznako CE
kategorije III. Čas penetracije določi proizvajalec zaščitnih rokavic in ga je potrebno upoštevati. Upoštevati navodila
proizvajalca glede uporabe, shranjevanja, vzdrževanja in zamenjave rokavic. Ko se pokažejo poškodbe ali prvi znaki
obrabe, je potrebno rokavice takoj zamenjati. Izbira ustreznih rokavic ni odvisna samo od materiala, temveč tudi od
drugih kriterijev kakovosti, ki se razlikujejo od proizvajalca do proizvajalca.
Zaščita oči: Če obstaja nevarnost brizganja v oči, uporabiti zaščitna očala s stransko zaščito (SIST EN 166:2002).
Očistite dnevno in periodično razkužite, v skladu z navodili proizvajalca. Uporabiti le zaščito z oznako CE kategorije
II.
Zaščita kože: Bombažna zaščitna delovna obleka in obuvala, ki prekrivajo celo stopalo (SIST EN ISO 20345:2012).
Uporabiti zaščito z oznako CE kategorije I. Delovni čevlji z zaščito proti spodrsljajem (SIST EN ISO 20347:2012,
SIST EN ISO 20344:2011). Uporabiti zaščito z oznako CE kategorije II. Ob intenzivnejši izpostavljenosti oblečiti
kemično odporno obleko (SIST EN ISO 6530:2005) ter škornje (SIST EN ISO 20345:2012). Uporabiti le zaščito z
oznako CE kategorije III.
Zaščita dihal: Pri nezadostnem prezračevanju uporabiti zaščito za dihala. Nositi ustrezno zaščitno dihalno masko
(SIST EN 136:1998/AC:2004) s kombiniranim filtrom A2-P2 (SIST EN 14387:2004+A1:2008). Pri koncentracijah
prahu/plinov/hlapov nad uporabno mejo filtrov, pri koncentraciji kisika pod 17% ali v nejasnih razmerah uporabljati
avtonomne dihalne aparate z zaprtim krogom po standardu SIST EN 137:2006, SIST EN 138:1996.

Skladiščenje: Pri normalnih pogojih skladiščenja, manipulacije in uporabe izdelek ni vnetljiv. Preprečiti statično naelektrenje. Hraniti ločeno od nezdružljivih
snovi (glej oddelek 10). Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil. Hraniti na hladnem, suhem in dobro prezračevanem mestu. Hraniti ločeno od virov toplote.
Zaščititi pred viri sevanja. Hraniti v hermetično zaprti embalaži. Absorpcijsko sredstvo naj bo v bližini. Skladiščiti v skladu z lokalnimi predpisi.

Higienski ukrepi: Ne vdihavati hlapov/aerosolov. Ravnajte v skladu z dobro industrijsko higiensko in varnostno
prakso. Med delom ne jesti, piti ali kaditi. Preprečiti stik s kožo, očmi in oblačili. Osebna varovalna oprema mora biti
označena z oznako CE, kar pomeni, da ustreza veljavnim standardom.

Omejitve uporabe: Vse uporabe, ki niso navedene v tem oddelku ali v oddelku 7.3.
POSTOPEK V PRIMERU NEVARNOSTI: KLIC V SILI: 112
Postopek čiščenja: Razlitja ne absorbirati z žagovino ali drugim vnetljivim/gorljivim materialom. Proizvod absorbirati z inertnim materialom (absorbent,
pesek), ga pobrati v posebne posode in oddati pooblaščenemu prevzemniku odpadkov. Prezračiti prostor.
Ustrezno gasilno sredstvo:  Prah ABC. Pod normalnimi pogoji uporabe in skladiščenja pripravek ni vnetljiv.
Opozori tudi druge osebe! Glej: Lokalni požarni red

Nudi prvo pomoč!
Zavaruj samega sebe. Ne vdihuj plina/dima/hlapov/meglice.
Po nezgodi - počakaj, dokler nadrejeni ali gasilci ne dovolijo ponovnega vstopa na
delovno mesto.

Obvesti nadrejene!

SIMPTOMI ZASTRUPITVE:
Po vdihavanju: Lahko povzroči draženje dihalnih poti. Kašelj, kihanje, smrkanje, oteženo dihanje.
Po stiku s kožo:  V stiku s kožo lahko povzroči draženje (rdečica, srbečica). Opekline kože: Znaki/simptomi lahko vključujejo lokalizirano rdečico, oteklino,
srbenje, izsušitev, mehurje.
Po stiku z očmi:  V stiku z očmi nevarnost hudih poškodb oči. Opekline oči: Znaki/simptomi vključujejo poškodbo roženice, opekline, bolečino, solzenje,
razjede, delno ali popolno izgubo vida.
Po zaužitju: Lahko povzroči bolečine v trebuhu. Lahko povzroči slabost/bruhanje in drisko. V primeru zaužitja lahko povzroča opekline v ustih in žrelu, kot
tudi perforacijo požiralnika in želodca.
OPIS UKREPOV ZA PRVO POMOČ: KLIC V SILI: 112
Po vdihavanju: Ponesrečenca prenesite na svež zrak - zapustiti onesnaženo območje. Če je ponesrečenec nezavesten, ga položimo v stabilen bočni
položaj in poiščemo zdravniško pomoč. V resnih primerih kot je srčna odpoved in prenehanje dihanja, nuditi umetno dihanje in oživljanje (umetno dihanje
usta na usta, masaža srca, oskrba s kisikom, itd.) ter takoj poiskati zdravniško pomoč.
Po stiku s kožo:  Onesnažena oblačila in obutev odstraniti. Dele telesa, ki so prišli v stik s pripravkom, takoj izprati z obilico vode in milom. Če se pojavijo
simptomi, ki ne izzvenijo, poiščite zdravniško pomoč. V primeru opeklin ali ozeblin ne vlecite prilepljenih oblačil s kože, ker lahko s tem poslabšate začetno
stanje. V kolikor se na koži pojavijo mehurji, jih nikoli ne predirajte, saj to lahko poveča tveganja za infekcijo.
Po stiku z očmi:  Odprte oči, tudi pod vekami, takoj izpirati z obilico tekoče vode. Ne se dotikati in/ali mencati poškodovanega očesa. Kontaktne leče
odstraniti, če to lahko storimo varno/enostavno. Takoj poiskati zdravniško pomoč! Pokazati etiketo ali varnostni list.
Po zaužitju : Ne izzvati bruhanja! Takoj poiskati zdravniško pomoč! Zdravniku pokazati varnostni list ali etiketo. Izplaknite usta in grlo, saj sta lahko bila med
zaužitjem prizadeta. Nezavestni osebi ne dajati ničesar v usta. Pustiti ponesrečenca, da počiva.

RAVNANJE Z ODPADKI
Odstranjevanje odpadkov: Oddati pooblaščenemu zbiralcu/odstranjevalcu/predelovalcu nevarnih odpadkov. Odstranjevanje v skladu z Uredbo o odpadkih.
HP8 Jedko 
Odstranjevanje odpadne embalaže: Popolnoma izpraznjeno embalažo oddati pooblaščenemu podjetju za ravnanje z odpadno embalažo. Odstranjevati v
skladu z Uredbo o ravnanju z odpadno embalažo. Neočiščena embalaža sodi med nevarne odpadke - ravnati enako kot z odpadnim proizvodom. 
Šifra odpadka: 15 01 - Embalaža vključno z ločeno zbrano embalažo, ki je komunalni odpadek
Pri odstranjevanju upoštevaj tudi interna navodila.
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