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UPPLÝSINGAR UM ÖRUGGA 
MEÐHÖNDLUN

Sure Cleaner & Disinfectant (SmartDose og Divermite 
þykkni)

 
 

Merkiorð: Hætta

Hættusetningar: H315 Veldur húðertingu
H318 Veldur alvarlegum augnskaða.

Almennt
Vörunúmer 1012161, 1072501
Notkun efnis / blöndu AISE-P314 - Yfirborðssótthreinsir. Handvirk notkun.

AISE-P315 - Yfirborðssótthreinsir. Úðun og skolun,
AISE-P301 - Alhliða hreinsiefni.
AISE-P302 - Alhliða hreinsiefni. Úðun og afþurrkun.

Skyndihjálparaðferðir
Almennt SÝNIÐ LÆKNI Á VAKT ÞETTA ÖRYGGISBLAÐ
Innöndun Leitið læknis ef lasleika verður vart
Snerting við húð Skolið húðina vandlega með vatni. Farið úr fötum, sem óhreinkast af efninu, og þvoið fyrir næstu notkun. 

Ef efnið ertir húð eða útbrot koma fram: Leitið læknis
Snerting við augu Lyftið augnlokunum og skolið tafarlaust með nógu af vatni. Fjarlægið snertilinsur ef það er auðvelt. Skolið 

áfram. Leitið umsvifalaust læknis Haldið áfram skolun á leiðinni á slysavarðstofu.
Inntaka Skolið munninn vandlega. Drekkið strax eitt glas af vatni. Leitið til læknis ef óþægindi hverfa ekki.
Bráð einkenni og áhrif Sjá nánar lið 11.1 undir "Möguleg bráð áhrif".

Hlífðarbúnaður
Tákn  

Váhrifavarnir Hlífðarbúnað skal velja samkvæmt gildandi CEN-stöðlum og í samvinnu við birgi hlífðarbúnaðar.
Augnhlífar Notið samþykkt öryggisgleraugu eða andlitshlíf. Öryggisgleraugu skulu vera með hliðarhlífum.
Viðeigandi augnhlífar Öryggisgleraugu skulu vera með hliðarhlífum.
Handhlífar Notið efnaþolna hlífðarhanska.
Öndunarvernd Öndunarbúnaðar er ekki þörf við venjulegar aðstæður.

Ráðstafanir við slökkvistörf
Viðeigandi slökkvimiðill Koldíoxíð. Þurrt duft. Vatn. Á stærri eldsvoða skal nota vatn eða alkóhól þolna froðu.
Aðferðir við slökkvistörf Beitið eðlilegum varúðarráðstöfunum við slökkvistörf og verið í hæfilegri fjarlægð frá eldinum
Hlífðarbúnaður Notið öndunarhlífar Notið hlífðarhanska/hlífðarfatnað/augnhlífar/andlitshlífar.

Rástafanir vegna losunar eða efnaleka
Varúðarráðstafanir einstaklings Notið hlífðargleraugu/andlitshlíf.
Umhverfisráðstafanir Forðist losun út í umhverfið. Safnið upp því sem hellist niður. Þynnið með miklu vatni.
Hreinsunaraðferðir Safnið upp því sem hellist niður.
Aðrar leiðbeiningar Sjá liði 8 og 13.

Ábyrgt fyrirtæki
Heiti fyrirtækis Tandur h.f.
Póstnúmer 110 Reykjavík
Land Ísland
Sími 00354 510 1200
Neyðarsími EITRUNARMIÐSTÖÐ :543-2222
Neyðarsími NEYÐARNÚMER :112

 


