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POSEBNA OPOZORILA
Kemikalija ni razvrščena kot nevarna.

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, SIST EN 374-2:2015, SIST EN 16523-
1:2015+A1:2018, SIST EN 374-4:2014). Material: nitril.
Zaščita oči: Zaščitna očala s stransko zaščito (SIST EN 166:2002).
Zaščita kože: Pri normalni uporabi ni potrebna. Pri daljši izpostavljenosti uporabiti zaščitno delovno obleko
(kombinezon in čevlji). Bombažna zaščitna delovna obleka (SIST EN ISO 13688:2013) in obuvala, ki prekrivajo
celo stopalo (SIST EN ISO 20345:2012).
Zaščita dihal: Pri normalni uporabi in ustreznem prezračevanju ni potrebna. 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).

Skladiščenje: Hraniti v hladnem in dobro prezračevanem prostoru. Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil. Ni vnetljivo.

Higienski ukrepi: Skrbeti za osebno higieno - umivati roke pred odmorom in po končanem delu. Med delom ne
jesti, piti ali kaditi. Hraniti ločeno od živil, pijač in krmil.

POSTOPEK V PRIMERU NEVARNOSTI: KLIC V SILI: 112
Postopek čiščenja: Proizvod absorbirati z inertnim materialom (absorbent, pesek), ga pobrati v posebne posode in oddati pooblaščenemu
prevzemniku odpadkov.
Ustrezno gasilno sredstvo: Ogljikov dioksid CO2, gasilni prah, razpršen vodni curek, alkoholno obstojna pena. Pripravek ni vnetljiv - ne gori.
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: Prekomerna izpostavljenost meglicam ali hlapom lahko povzroči draženje dihal.
Po stiku s kožo: V stiku s kožo lahko povzroči draženje (rdečica, srbečica).
Po stiku z očmi: V stiku z očmi lahko povzroči rdečico, bolečino, solzenje.
Po zaužitju: Lahko povzroči slabost/bruhanje in drisko.

OPIS UKREPOV ZA PRVO POMOČ: KLIC V SILI: 112
Po vdihavanju: Ponesrečenca prenesite na svež zrak - zapustiti onesnaženo območje.
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. Uporabiti
zaščitno kremo za kožo.
Po stiku z očmi: Odprte oči, tudi pod vekami, takoj izpirati z obilico vode (vsaj 10 minut).
Po zaužitju : Ne izzvati bruhanja! Piti veliko vode v majhnih požirkih. Poiskati zdravniško pomoč!

RAVNANJE Z ODPADKI
Odstranjevanje odpadkov: Oddati pooblaščenemu zbiralcu/odstranjevalcu/predelovalcu nevarnih odpadkov. 
Šifra odpadka: 07 06 99 - drugi tovrstni odpadki
Odstranjevanje odpadne embalaže: Popolnoma izpraznjeno embalažo oddati pooblaščenemu podjetju za ravnanje z odpadno embalažo. 
Pri odstranjevanju upoštevaj tudi interna navodila.
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