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VERNEBLAD

7

Desi Spray DESINFEKSJON
Vis sikkerhetsdatablad

Generelt
Kjemikaliets bruksområde

Klar-til-bruk desinfeksjons spray
Desinfeksjonsmiddel

Førstehjelpstiltak
Generelt
Innånding
Hudkontakt
Øyekontakt
Svelging
Særskilt førstehjelpsutstyr
Informasjon til helsepersonell

Ved ubehag eller i tvilstilfelle må lege kontaktes. Ta med dette sikkerhetsdatablad.
Bring den skadde ut i frisk luft. Ro og varme.
Skyll med vann.
Skyll straks med rikelig med vann, min 5 min. Hvis ubehag fortsetter kontakt lege.
Drikk mye vann eller melk.
Øyenskylleflaske eller mulighet for øyeskylling.
Se punkt 11 i sikkerhetsdatablad for toksikologisk informasjon.

Verneutstyr
Begrensning av eksponering på
arbeidsplassen
Øyevern
Håndvern

God allmen ventilasjon er tilstrekkelig.
Ved fare for sprut bruk vernebriller som beskytter øynene. Øyebeskyttelse som benyttes bør være testet
og godkjent i henhold til standarder som NIOSH (US) og EN 166 (EU).
Vanligvis ikke relevant. Ved langvarig eller vedtatt eksponering med produktet bruk hansker av vinyl eller
nitril. Gjennombruddstiden er ikke kjent.
De angitte hanskematerialene er foreslått etter en gjennomgang av enkeltstoffene i produktet og kjente
hanskeguider, samt informasjon fra våre leverandører.

Åndedrettsvern

Etter bruk, vask og tørk alltid hendene. De valgte vernehanskene må tilfredsstille spesifikasjonene til EU
Direktiv 89/686/EØF og standarden EN 374 derivert fra direktivet.
Unngå innånding av sprøytetåke. Ved utilstrekkelig ventilasjon må det brukes egnet åndedrettsvern.
Bruk en godkjent filtermaske med filter: type A (brunt, organiske damper).

Tiltak ved brannslukking
Egnede slokkingsmidler
Brann- og eksplosjonsfarer
Personlig verneutstyr

Velges i forhold til omgivende brann.
Ikke klassifisert som brannfarlig.
Bruk friskluftsmaske når produktet er involvert i brann.

Tiltak ved utslipp
Generelle tiltak
Absorber spill for å hindre materiell skade.
Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre
Forhindre utslipp av større mengder konsentrat ut i vassdrag, grunn eller kloakk.
miljø
Metoder for opprydding og rengjøring Mindre mengder spyles vekk med mye vann. Større mengder samles i egnede beholdere og behandles
som vanlig avfall etter lokale regler.
Andre anvisninger
I sikkerhetsdatablad:
Punkt 8 for verneutstyr.
Punkt 12 for miljøopplysninger.
Punkt 13 for behandling av avfall.

Ansvarlig firma
Firmanavn
Postadresse
Postnr.
Land
Telefon
Nødtelefon

Renholdsbutikken AS
Schweigaardsgt.34 F
N-0191 OSLO
NORGE
41 73 10 00
Giftinformasjonen, døgnåpen:22 59 13 00

