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Kjemikaliets bruksområde Brannslukningsskum.

Førstehjelpstiltak
Generelt Nødtelefon: se seksjon 1.4. Ved bevisstløshet eller alvorlige tilfeller, ring 113.
Innånding Den skadde flyttes straks fra eksponeringskilden. Frisk luft, ro og varme. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag 

gir seg.
Hudkontakt Fjern tilsølt tøy. Skyll huden grundig med vann. Kontakt lege hvis irritasjon vedvarer.
Øyekontakt Skyll straks med store mengder vann (temperert 20-30°C) i min. 15 min. Fjern evt. kontaktlinser og åpne 

øyet godt opp. Kontakt lege hvis irritasjon vedvarer.
Svelging Skyll munnen grundig. Drikk et par glass vann eller melk. Fremkall ikke brekninger. Kontakt lege.
Informasjon til helsepersonell Kjemikaliet inneholder etylenglykol (1,2-etandiol). Kjemikaliet inneholder metanol.
Annen informasjon Symptomatisk behandling.

Verneutstyr
Begrensning av eksponering på 
arbeidsplassen

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. 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 Normalt ikke nødvendig. Ved utilstrekkelig ventilasjon, bruk åndedrettsvern med kombinasjonsfilter A/P2.
Håndvern Benytt hansker av motstandsdyktig materiale.
Øyevern Bruk tettsittende vernebriller eller ansiktsskjerm.
Annet hudvern enn håndvern Bruk egnede verneklær for å beskytte mot mulig hudkontakt.
Annen informasjon Nøddusj og øyedusj skal være tilgjengelig på arbeidsplassen. NS-EN ISO 3864.

Tiltak ved brannslukking
Passende brannslukningsmidler Kjemikaliet er et brannslukningsmiddel.
Uegnete brannslukningsmidler Bruk ikke samlet vannstråle.
Brann- og eksplosjonsfarer Kjemikaliet er et brannslukningsmiddel.
Personlig verneutstyr Bruk trykkluftmaske når produktet er involvert i brann. Ved rømning brukes godkjent rømningsmaske. Se 

forøvrig seksjon 8.
Annen informasjon Beholdere i nærheten av brann flyttes straks eller kjøles med vann.

Tiltak ved utslipp
Generelle tiltak Isoler området.
Sikkerhetstiltak for å beskytte 
personell

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Unngå innånding og kontakt med hud og øyne.
Ta forholdsregler mot utladning av statisk elektrisitet.
Benytt personlig verneutstyr som angitt i seksjon 8.

Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre 
miljø

Forhindre utslipp av større mengder til kloakk, vassdrag eller grunn.

Metoder for opprydding og rengjøring Absorber i vermikulitt, tørr sand eller jord og fyll i beholdere. Samles opp i egnede beholdere og leveres 
som farlig avfall i henhold til 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

 


