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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: Pri daljši izpostavljenosti uporabiti 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).
Zaščita oči: Pri normalni uporabi ni potrebna.
Zaščita kože: Pri normalni uporabi ni potrebna.
Zaščita dihal: Pri normalni uporabi in ustreznem prezračevanju ni potrebna.

Skladiščenje: Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil.
Higienski ukrepi: Skrbeti za osebno higieno - umivati roke pred odmorom in po končanem delu. Med delom ne
jesti, piti ali kaditi. Preprečiti stik z očmi.
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: Sredstva za gašenje izbrati glede na trenutne razmere in okoliščine. Ogljikov dioksid CO2, gasilni prah, razpršen vodni
curek, alkoholno obstojna pena.
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 se pojavijo simptomi, kot je glavobol, slabost, utrujenost, omotica.
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. Če se pojavijo simptomi, ki ne izzvenijo, poiščite zdravniško pomoč.
Po stiku z očmi: Odprte oči, tudi pod vekami, takoj izpirati z obilico tekoče vode. Če draženje ne poneha, poiskati zdravniško pomoč!
Po zaužitju : Ne izzvati bruhanja! V dvomu ali pri pojavu simptomov je potrebno poiskati zdravniško pomoč. Zdravniku pokazati varnostni list ali etiketo.

RAVNANJE Z ODPADKI
Odstranjevanje odpadkov: Oddati pooblaščenemu zbiralcu/odstranjevalcu/predelovalcu nevarnih odpadkov. Odstranjevanje v skladu z Uredbo o
odpadkih.
Odstranjevanje odpadne embalaže: Izpraznjena embalaža je primerna za recikliranje. Očiščena embalaža je primerna za recikliranje.
Pri odstranjevanju upoštevaj tudi interna navodila.

