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SAFETY PROTECTION SHEET
Blåtind Blårens

 
  

Signal word: Fare

Hazard statements: H225 Meget brannfarlig væske og damp. H319 Gir alvorlig øyeirritasjon. H336 Kan forårsake døsighet 
eller svimmelhet.

General
Article no. Gr HØ102, FØ370
Use of the substance / preparation Avfetting, løsemiddelbasert

First aid procedures
General Sørg for frisk luft, varme og ro, helst i behagelig halvsittende stilling.
Inhalation Flytt straks den eksponerte til frisk luft.
Skin contact Skyll med vann.
Eye contact Skyll straks øynene med rikelig vann mens øyelokkene løftes. Kontakt lege hvis irritasjon vedvarer.
Ingestion Skyll munnen grundig og gi rikelige mengder melk eller vann forutsatt at den skadde ikke er bevisstløs. 

Kontakt lege hvis større mengder er svelget.
Information for health personnel Sørg for ro, varme og frisk luft.
Other information Ingen spesifikke førstehjelpsforanstaltninger notert, se pkt 4.1

Protective equipment
Symbols    

Eye protection Bruk sprutsikre vernebriller dersom det er mulighet for direkte øyekontakt.
Hand protection Bruk vernehansker som tåler kjemikalier ved langvarig eller gjentatt kontakt. Nitrilgummi. Naturgummi eller 

plast. Hanske må velges i samarbeid med hanskeleverandøren, som kan opplyse om hanskematerialets 
gjennomtrengningstid.

Respiratory protection Ved høye konsentrasjoner må det brukes egnet åndedrettsvern. Gassfilter til organiske stoffer.
Skin protection (except hands) Bruk egnede verneklær for å beskytte mot mulig hudkontakt.

Fire fighting measures
Suitable extinguishing media Ved brannslukking benyttes alkoholresistent skum, karbondioksid eller pulver. Tørrkjemikalier, sand, 

dolomitt e.l.
Fire and explosion hazards Damp kan danne eksplosive blandinger med luft selv ved romtemperatur. Damp er tyngre enn luft og kan 

spre seg langs gulvet og i bunnen av beholdere. Damp kan antennes av en gnist, en varm flate eller en 
glo.

Fire fighting procedures Bruk vann for å kjøle beholdere og spre damper. Flammeutsatte beholdere kjøles med vann inntil alle 
brannsteder er slukket. Bruk vannspray til å avkjøle beholdere.

Personal protective equipment Bruk påkrevd personlig verneutstyr

Preventitive Measures to contain emissions
Personal protection measures Bruk verneklær som beskrevet i punkt 8 i dette sikkerhetsdatabladet.
Environmental precautionary 
measures

Ikke forurens vannkilde eller kloakk.

Cleaning method Søl demmes og suges opp med sand, sagmugg eller annet absorberende materiale. Spyl området med 
rikelige mengder vann. Små mengder løses/fortynnes med vann og spyles til avløp.

Responsible company
Company name Wilhelmsen Chemicals AS.
Postal address POSTBOKS 15
Postcode 3141 KJØPMANNSKJÆR
Country NORGE
Emergency telephone Giftinformasjonssentralen - 24 timer - Tlf. :22591300
Emergency telephone Wilhelmsen Chemicals AS :Tel.: 33 35 15 00

 


