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VERNEBLAD
Nortronik Håndslokker TC2 / Nortronik Håndslokker TC5

 
 

Signalord: Advarsel
 

CAS-nr. 124-38-9
EC-nr. 204-696-9

Førstehjelpstiltak
Generelt I tvilstilfelle bør lege kontaktes.
Innånding Flytt straks den eksponerte til frisk luft. Benytt pusteutstyr med egen

luftbeholder. Sørg for ro, varme og frisk luft. Kontakt lege øyeblikkelig. Ved åndedrettsstans gis kunstig 
åndedrett.

Hudkontakt Frostskade: Fjern ikke klærne, men skyll med rikelige mengder lunkent vann. Tilkall ambulanse. Fortsett 
skyllingen under transport til sykehus.

Øyekontakt Frostskade: Skyll med rikelige mengder lunkent vann. Tilkall ambulanse. Fortsett skyllingen under transport 
til sykehus.

Svelging Lite aktuelt. I tvilstilfelle bør lege kontaktes.
Informasjon til helsepersonell Kvelning kan oppstå uten forvarsel.
Annen informasjon Symptomatisk behandling.

Verneutstyr
Begrensning av eksponering på 
arbeidsplassen

All håndtering skal foregå på godt ventilert sted. Normene skal overholdes, og faren for innånding skal 
gjøres minst mulig. Personlig verneutstyr bør velges i henhold til CEN-standard og i samarbeid med 
leverandøren av personlig verneutstyr.

Åndedrettsvern Ved utilstrekkelig ventilasjon: Åndedrettsvern med lufttilførsel.
Håndvern Benytt hansker som er hensiktsmessige for arbeidsoperasjonen.

Øyevern Bruk støvtette vernebriller dersom det er fare for kontakt med øynene.
Annet hudvern enn håndvern Klær med lange ermer.
Annen informasjon Det oppgitte verneutstyr er veiledende. Risikovurderingen (Faktisk risiko) kan føre til andre krav.

Tiltak ved brannslukking
Passende brannslukningsmidler Produktet er et brannslukningsmiddel.
Brann- og eksplosjonsfarer Produktet er ikke brennbart. Beholdere kan eksplodere ved oppvarming på grunn av overtrykk.
Personlig verneutstyr Bruk trykkluftmaske når produktet er involvert i brann. Ved rømning brukes godkjent rømningsmaske. Se 

forøvrig seksjon 8.
Annen informasjon Flytt beholdere fra brannstedet hvis det er mulig uten risiko. Bruk vann for å avkjøle utsatte beholdere fra 

beskyttet posisjon.

Tiltak ved utslipp
Sikkerhetstiltak for å beskytte 
personell

Unngå innånding av damper og kontakt med hud og øyne. Bruk verneklær som beskrevet i punkt 8 i dette 
sikkerhetsdatabladet.

Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre 
miljø

Prøv å stoppe gasslekkasje dersom dette kan gjøres risikofritt. Bør hindres fra å komme ned i 
kloakksystemet, kjellere og groper eller andre steder hvor en oppkonsentrering kan være farlig.

Metoder for opprydding og rengjøring Sikre tilstrekkelig luftventilasjon. Tomme beholdere samles opp og leveres til destruksjon som avfall iht. 
seksjon 13.

Andre anvisninger Se også seksjon 8 og 13.

Ansvarlig firma
Firmanavn NORTRONIK AS
Postadresse Flovegen 12
Postnr. 6800 Førde
Land Norway
Telefon 57 83 20 00

 


