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VERNEBLAD
Fiberarmert Profiltrekt Profiler (Fenolisk med Ledende Belegg)
Vis sikkerhetsdatablad

Generelt
Kjemikaliets bruksområde

Konstruksjoner.

Førstehjelpstiltak
Generelt

Innånding
Hudkontakt
Øyekontakt
Svelging
Akutte symptomer og virkninger

Annen informasjon

Ingen tiltak er nødvendig ved håndtering av produktet i den tilstandsform det leveres.
Førstehjelpstiltakene gitt under er beregnet på eksponering for støv som oppstår ved bearbeiding av
produktet. Nødtelefon: se avsnitt 1.4.
Frisk luft, ro og varme. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg.
Fjern tilsølt tøy. Vask med såpe og vann. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg.
Skyll straks med rikelige mengder vann eller øyeskyllevann i inntil 10 minutter. Fjern evt. kontaktlinser og
åpne øyet godt opp. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg.
Lite relevant. Skyll munnen grundig. Fremkall ikke brekninger. Kontakt lege.
Støv kan forårsake mekanisk irritasjon av slimhinnene med irritasjonssymptomer som hoste og sår hals,
rennende, røde øyne og svie. Eksisterende luftveislidelser kan forverres, feks. astma eller andre kroniske
luftveislidelser.
Støv kan irritere huden mekanisk.
Støv kan irritere øynene mekanisk.
Ingen spesifikk informasjon fra produsent. Symptomatisk behandling.

Verneutstyr
Ytterligere øyeverntiltak
Egnede hansker
Anbefalt åndedrettsvern

Øyedusj bør være på arbeidsplassen. Enten en fast øyedusjenhet koblet til drikkevann (temperert vann
ønskelig) eller en bærbar disponibel enhet (øyespyleflaske).
Lær. Tekstil.
Bruk maske med filter P2 ved støvdannelse.,NS-EN 143 (Åndedrettsvern - Partikkelfiltre - Krav, prøving,
merking). NS-EN 149 (Filtrerende halvmasker til beskyttelse mot partikler).

Tiltak ved brannslukking
Egnede slokkingsmidler
Brann- og eksplosjonsfarer
Personlig verneutstyr

Pulver, skum eller karbondioksid.
Produktet er ikke klassifisert som brannfarlig.
Støv kan i høye konsentrasjoner danne eksplosiv blanding med luft.
Bruk trykkluftmaske når kjemikaliet er involvert i brann. Ved rømning brukes godkjent rømningsmaske. Se
forøvrig avsnitt 8.

Tiltak ved utslipp
Sikkerhetstiltak for å beskytte
personell
Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre
miljø
Opprydding
Andre anvisninger

Unngå støvdannelse og spredning av støv.
Produktet bør ikke kastes i naturen, men samles opp og avleveres etter avtale med lokale myndigheter.
Produktet samles opp mekanisk. Behandles i henhold til lover og regler for avfallshåndtering (se avsnitt
13).
Se også avsnitt 8 og 13.
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