
Mærkningsinformation

Piktogrammer

Signalord: Advarsel

H-sætninger

H315 Forårsager hudirritation.

H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.

Øvrige lokale oplysninger

Udarbejdelsesdato: 21-08-2013

Udfærdiget af: Kirsten Nielsen, redigeret af Pia Studsgaard Nielsen

Revisionsdato: 08-02-2017

Kontaktperson: Afdelingsleder Peter Lasborg eller AMIR Pia Studsgaard Nielsen

Særlige bestemmelser

Særlige bestemmelser: Brugerne skal have kendskab til denne arbejdspladsbrugsanvisning.

Risikovurdering og sikker håndtering

Egnede foranstaltninger til
eksponeringskontrol:

Brug værnemidler som angivet nedenfor. Undgå kontakt med huden og øjnene.
Leverandørens doseringsanvisninger skal overholdes for at undgå unødige gener.

Information om personlige værnemidler

Personlige værnemidler,
øje-/ansigtsbeskyttelse:

Brug beskyttelsesbriller ved risiko for stænk i øjnene.

Øjen-/ansigtsbeskyttelse: Beskyttelsesbriller

Placering
(Øjen-/ansigtsbeskyttelse):

rtg rum 1

Placering (Hudbeskyttelse):

Personlige værnemidler,
håndbeskyttelse:

Brug rengøringshandsker af latex, nitril eller neopren. OBS! Skift handsker jævnligt (f.eks.
hver uge). Hvis engangshandsker bruges, skal de kasseres efter brug eller ved
beskadigelse.

Håndbeskyttelse: Handsker

Placering (Håndbeskyttelse): Findes i alle rum

Åndedrætsværn: Bruges ikke
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Placering (Åndedrætsværn): .

Information om førstehjælp

Førstehjælpsudstyr: Øjenskyller. Vand og sæbe

Placering (Førstehjælpsudstyr): Vand i vandhanen i alle rum. Sæbe i alle rum.

Nødtelefon: Leder 97641244
Evt ring til bagvagt

Indtagelse: Skyl munden grundigt og drik 1-2 glas vand i små slurke. Søg læge ved vedvarende
ubehag.

Indånding: Søg frisk luft. Søg læge ved vedvarende ubehag.

Hudkontakt: Fjern straks forurenet tøj. Vask huden længe og grundigt med vand og sæbe. Søg læge
ved vedvarende ubehag.

Øjenkontakt: Skyl straks med vand (helst fra øjenskyller) i mindst 15 min. Spil øjet godt op. Fjern
eventuelle kontaktlinser. Søg læge ved vedvarende ubehag.

Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.3. Metoder og udstyr til
inddæmning og oprensning:

Mindre mængder skylles bort med vand, eller tørres op med en klud. Spild inddæmmes og
opsamles med sand eller andet absorberende materiale og overføres til egnede
affaldsbeholdere. Stedet rengøres.

Metoder og udstyr til
inddæmning og oprensning:

Papir der suger væsken op. kommes derefter i affaldsposen

Placering (Metoder og udstyr til
inddæmning og oprensning):

Affaldsposen bringes til opsamlingsrummet. hvor det bliver afhentet af portørerne.

Affaldshåndtering

13.1. Metoder til
affaldsbehandling:

Kemikaliet/Produktet er farligt affald. Kemikalieaffald, tom ikke-rengjort emballage, brugt
absorptionsmiddel og/eller klude forurenet med kemikaliet skal altid bortskaffes efter
arbejdspladsens retningslinjer.

Affaldsbehandlingsmetoder: Affald samles i affaldssække

Placering
(Affaldsbehandlingsmetoder):

Samles hvor det videre ekspederes af portørerne

Information om brandbekæmpelse

Egnede slukningsmidler: Produktet er ikke umiddelbart antændeligt. Slukningsmidler vælges ud fra den omgivende
brand.

Slukningsmetoder: CO2-slukker, brændtæppe,brandslanger (vand)

Placering (Slukningsmetoder): Se beredskabsplan og tavler på afdelingen.

Øvrige produkt oplysninger

Indeholder
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Stof: Alkylalkoholalkoxylat; Alkylalkoholalkoxylat

Grænseværdi: Indeholder ikke stoffer, som er underlagt rapporteringskrav
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