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OPLYSNINGSSKEMA FOR SIKKER
HÅNDTERING
Roth Compact Primer
Vis sikkerhedsdatablad

Artikel nr.

S798

Førstehjælpsforanstaltninger
Generelt
Indånding
Hudkontakt
Øjenkontakt
Indtagelse

Oplysninger til sundhedspersonale
Anden information

Fjern den tilskadekomne fra det forurenede område. Forurenet tøj fjernes straks. Søg læge ved
vedvarende gener.
Frisk luft. Sikre luftveje, søge lægehjælp hvis irritationen varer ved.
Fjern forurenet tøj. Vask straks huden med sæbe og vand.
Skyl straks med rigelige mængder vand. Søg læge ved vedvarende gener.
For mindre mængder (en mundfuld eller mindre): Skyl munden med vand. Drik vand eller mælk. Kontakt
din læge for evaluering.
For større mængder, end der er beskrevet ovenfor: Skyl munden med vand. Drik vand eller mælk. Søg
straks lægehjælp. Fremkald ikke opkastning.
Behandles symptomatisk.
I tvivlstilfælde eller ved vedvarende symptomer - søg læge. Generel sundhedskontrol.

Beskyttelsesudstyr
Symboler

Foranstaltning til kontrol af
eksponering på arbejdspladsen
Åndedrætsværn
Beskyttelse af hænder
Øjenværn
Hudværn (andet end handsker)
Anden information

Muligheden for øyespyling bør være tilgængelig på arbejdspladsen. Sørg for brugen af anbefalede
værnemidler og vernetøy. Tilstrækkelig generel og lokal udsugning.
Brug støv maske P2 klasse på arbejde med udvikling af støv.
Brug egnede beskyttelseshandsker ved længerevarende eller gentagen hudkontakt.
Tætsluttende sikkerhedsbriller eller ansigtsskærm skal anvendes.
Ved risiko for direkte kontakt eller sprøjt bør beskyttelsestøj bruges.
All beskyttelse bør være CE-mærket.. Forurenet tøj vaskes før genbrug.

Brandbekæmpelse
Egnede slukningsmidler
Uegnet som brandslukningsmiddel
Brand- og eksplosionsfare
Brandslukningsprocedurer
Personlige værnemidler
Anden information

Vælges i relation til omgivende brand.
Ingen.
Ikke brændbar henhold til lovgivningen af brandfarlige varer.
Brandslukningsforanstaltningerne skal være hensigtsmæssige i forhold til lokale omstændigheder og det
omgivne miljø.
Ingen anbefaling.
Træf normale foranstaltninger mod brand og bekæmp den på en fornuftig afstand.

Forholdsregler ved udslip
Generelle tiltag
Sikkerhedsforanstaltninger til
beskyttelse af personer
Miljøbeskyttelsesforanstaltninger
Metoder til oprensning
Andre anvisninger

Brug beskyttelsesudstyr beskrevet udstyr. Se punkt 8.
Brug beskyttelsesudstyr beskrevet udstyr. Se punkt 8. Undgå indånding af støv. Undgå kontakt med hud
og øjne.
Spild opsamles og bortskaffes som angivet i punkt 13.
Anvend passende vakuum udstyr, når en muligt.
Se Afsnit 1 for kontaktoplysninger i nødsituationer.
Se Afsnit 8 for oplysninger om egnet, personligt beskyttelsesudstyr.
Se Afsnit 13 for yderligere oplysninger om affaldshåndtering.

Ansvarligt firma
Firmanavn
Postnr.
Land
Telefon

Roth Nordic A/S
DK-3600 Fredrikssund
Danmark
+45 47 38 01 21

