Indsatskort
Wet Wipe Universal (grøn)
Mærkningsinformation
Øvrige lokale oplysninger
Internt navn:

Wet Wipe GRØN

Udarbejdelsesdato:

03-09-2013

Revisionsdato:

03-09-2013

Anvendelse:

Aftørring af apparatur.

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:

Ingen ved normal brug. Ved risiko for stænk, dannelse af sprøjtetåger eller støv anbefales
det, at anvende beskyttelsesbriller/ansigtsskærm

Hudbeskyttelse:

.

Placering (Hudbeskyttelse):

.

Personlige værnemidler,
håndbeskyttelse:

Normalt ikke påkrævet. Ved brug i længere tids brug: Kan anvendes engangshandsker af
latex, nitril eller neopren. Handskerne skal dog straks skiftes ved beskadigelse samt
kasseres efter brug.

Personlige værnemidler,
åndedrætsværn:

Ikke påkrævet.

Information om førstehjælp
Placering (Førstehjælpsudstyr): .
Indtagelse:

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

Indånding:

Søg frisk luft. Søg læge ved vedvarende ubehag.

Hudkontakt:

Vask huden længe og grundigt med vand og sæbe. Søg læge ved vedvarende ubehag.

Øjenkontakt:

Hvis produktet kommer i øjnene skylles med vand (helst fra øjenskyller) til irritationen
ophører. Søg læge ved fortsat irritation.

Forholdsregler over for udslip ved uheld
6.3. Metoder og udstyr til
inddæmning og oprensning:

Servietter opsamles og behandles som almindelig dagrenovation
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Metoder og udstyr til
inddæmning og oprensning:

.

Placering (Metoder og udstyr til .
inddæmning og oprensning):

Affaldshåndtering
13.1. Metoder til
affaldsbehandling:

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

Information om brandbekæmpelse
Egnede slukningsmidler:

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

Slukningsmetoder:

.

Øvrige produkt oplysninger
Grænseværdi:

Indeholder ikke stoffer, som er underlagt rapporteringskrav
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