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VERNEBLAD
Nortronik Håndslokker TP2 / Nortronik Håndslokker TP6 / Nortronik Håndslokker 

TP12
 

Vis Sikkerhetsdatablad

 
Kjemikaliets bruksområde Brannslokker. 2kg, 6kg, 12kg.

Førstehjelpstiltak
Generelt I tvilstilfelle bør lege kontaktes. Misbruk kan føre til døden.
Innånding Frisk luft. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg. Ved store pustevansker: Kunstig åndedrett eller 

oksygen. Kontakt lege øyeblikkelig!
Hudkontakt Ta straks av tilsølte klær og vask huden med såpe og vann. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg.
Øyekontakt Fjern evt. kontaktlinser og åpne øyet godt opp. Fortsett å skylle i minst 15 minutter. Kontakt lege hvis ikke 

alt ubehag gir seg. Ved lengre tids skylling, anvend lunkent vann for å unngå skade på øyet.
Svelging Ikke relevant. Fremkall ikke brekninger. Kontakt lege.
Annen informasjon Ingen spesiell, se seksjon 4.1.

Verneutstyr
Begrensning av eksponering på 
arbeidsplassen

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. 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.
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 klassifisert som brannfarlig. Inneholder gass under trykk; kan eksplodere ved 

oppvarming.
Personlig verneutstyr Brannpersonell som utsettes for forbrenningsgasser/spaltningsprodukter, skal ha godkjent 

innsatsbekledning med pressluftapparat. Ved evakuering fra brann brukes godkjent rømningsmaske.
Annen informasjon Beholdere i nærheten av brann flyttes straks eller kjøles med vann.

Brannslukningsvann må fjernes i overensstemmelse med de lokale myndigheters forskrifter.

Tiltak ved utslipp
Sikkerhetstiltak for å beskytte 
personell

Benytt personlig verneutstyr som angitt i seksjon 8. Ventiler godt. Unngå innånding av støv. Unngå kontakt 
med huden og øynene.

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 Spill samles opp mekanisk. Spill samles opp i egnede beholdere og leveres som farlig avfall (se 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

 


