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VERNEBLAD

Turtle Wax HYBRID SOLUTIONS PRO
FLEX WAX

EUH 208 Inneholder BENZISOTHIAZOLINONE. Kan gi en allergisk reaksjon.

2292, 16797, 53706, 70-210

Beregnet på allmennheten.
Hovedbrukskategori: Bruk av forbrukere.
Bruk av stoffet/blandingen: Bilpleieprodukter.

Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Antas ikke å være farlig under vanlige bruksforhold. Ved symptomer i luftveiene: Søk legehjelp.

Vask hud med såpe og vann. Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.

Antas ikke å være spesielt farlig for øynene under vanlige bruksforhold. Skyll forsiktig med vann i
flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
Oppsøk legen dersom irritasjonen utvikler seg.

Antas ikke å være farlig under vanlige bruksforhold. Skyll munnen. Søk legehjelp ved ubehag.

Symptomer/virkninger: Så vidt vi vet, har dette produktet ikke utgjør ingen spesiell fare, forutsatt at
den er behandlet i samsvar med god yrkeshygiene og sikkerhetspraksis.
Symptomer/virkninger ved innånding: Antas ikke å være farlig ved innånding under vanlige
bruksforhold.
Symptomer/virkninger ved hudkontakt: Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
Symptomer/virkninger ved øyekontakt: Antas ikke å være farlig under vanlige bruksforhold. Kan
forårsake lett irritasjon.
Symptomer/virkninger ved svelging: Inntak kan forårsake kvalme og brekninger. Kan forårsake lett
irritasjon på slimhinner i munn, svelg og fordøyelseskanal.

Behandles symptomatisk.

Egnede tekniske kontrollmekanismer: Sørg for egnet ventilasjon.
Personlig verneutstyr: Ved gjentatt eller langvarig hudkontakt, bruk hansker.
Materialvalg for verneklær: Ikke påkrevet ved normale bruksforhold

Øyebeskyttelse er bare påkrevet når væske kan skvette eller sprute.

Ved gjentatt eller langvarig hudkontakt, bruk hansker.

Ikke nødvendig hvis ventilasjonen er tilstrekkelig.

Bruk egnede midler til å kjempe mot nærliggende brann.

Brannfare: Produktet er ikke antennelig.
Eksplosjonsfare: Produktet er ikke eksplosivt.
Reaktivitet: Ukjent.

Bruk egnede midler til å kjempe mot nærliggende brann.

Ikke grip inn uten et egnet verneutstyr. Uavhengig åndedrettsvern. Heldekkende kroppsvern.

Forholdsregler ved brann: Ikke anvendelig.
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https://app.ecoonline.com/+shf3e3f9be24350c24c578f9e2ddef17e8bab2dfc044f3e7a996adc7d98b7f0b50d9cf90012907b57776834e9cda97?_k=20188696&_i=20213753&_l=1
https://app.ecoonline.com/+shf3e3f9be24350c24c578f9e2ddef17e8bab2dfc044f3e7a996adc7d98b7f0b50d9cf90012907b57776834e9cda97?_k=20188696&_i=20213753&_l=1


Tiltak ved utslipp

Ansvarlig firma

Unngå utslipp til miljøet.

Unngå utslipp til miljøet.

Samle opp spill.

Ventiler utslippsområdet. Sug opp med et absorberende materiale (stoff, for eksempel). Plassér
restene i passende containere med sikte på deponering i henhold til gjeldende regelverk (se seksjon
13).

For ytterligere informasjon, se seksjon 8: "Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr" .. For
avhending av faste materialer eller avfall, se seksjon 13: "Disponeringshensyn".
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