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VERNEBLAD
Carbon Dioxide

 
 

Signalord: Advarsel
 

CAS-nr. 124-38-9
EC-nr. 204-696-9
Kjemikaliets bruksområde Brannslokking.

Førstehjelpstiltak
Generelt Nødtelefon: se seksjon 1.4. Ved bevisstløshet eller alvorlige tilfeller, ring 113.
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 Varm opp frostskadede legemsdeler med lunkent vann. Ikke gni på det skadede området. Kontakt lege.
Øyekontakt Ved frostskader, skyll med lunket vann og kontakt lege.
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 skal være CE-merket og bør velges i samarbeid med 
leverandøren av slikt utstyr. Det anbefalte verneutstyret og de angitte standardene er veiledende. 
Standarder skal være av nyeste versjon.
Risikovurdering av den aktuelle arbeidsplassen/-operasjonen (faktisk risiko) kan medføre andre vernetiltak.

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

Øyevern Bruk tettsittende vernebriller eller ansiktsskjerm.
Annet hudvern enn håndvern Klær med lange ermer.
Annen informasjon Nøddusj og mulighet for øyeskylling bør finnes på arbeidsplassen.

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.

Metoder for opprydding og rengjøring Ikke nødvendig. Kjemikaliet fordamper fullstendig. Tomme beholdere avhendes iht. seksjon 13.
Andre anvisninger Se også seksjon 8 og 13.
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