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VERNEBLAD
AUTOGLYM BODYWORK SHAMPOO CONDITIONER

 
 

Varselord: Advarsel

Faresetninger: H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon. H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

Generelt
Artikkelnr. 9616
Kjemikaliets bruksområde Rengjøringsmiddel for bruk på kjøretøyer.

Førstehjelpstiltak
Generelt Kontakt lege i tvilstilfelle.
Innånding Flytt straks den eksponerte til frisk luft.
Hudkontakt Vask huden grundig med såpe og vann. Søk lege om irritasjonen vedvarer etter vask.
Øyekontakt Skyll straks med rikelig mengder vann i minst 15 minutter. Fjern evt. kontaktlinser og åpne øyet godt opp. 

Søk legehjelp.
Svelging Skyll munnen grundig med vann. Gi straks et par glass vann hvis den skadde er ved full bevissthet.
Akutte symptomer og virkninger Hudkontakt: Kan gi allergi ved hudkontakt.

Øyekontakt: Irritasjon og rødhet kan forekomme.
Svelging: Halsirritasjon kan forekomme.

Annen informasjon Ingen spesifikke førstehjelpsforanstaltninger notert, se pkt. 4.1.

Verneutstyr
Egnet øyebeskyttelse Benytt vernebriller.
Ytterligere øyeverntiltak Sørg for tilgang til øyedusj nær arbeidsstedet.
Egnede materialer Benytt hansker av motstandsdyktig materiale.
Egnede hansker Nitrilgummi.

Tiltak ved brannslukking
Egnede slokkingsmidler Egnet brannslukningsapparat skal brukes på den omgivende brannen. Bruk vannspray til avkjøling av 

beholderne.
Brann- og eksplosjonsfarer Eksponeringsfarer: Slipper ut giftig røyk ved forbrenning.
Personlig verneutstyr Bruk lukket åndedrettsapparat. Bruk verneklær for å forhindre kontakt med hud og øyne.

Tiltak ved utslipp
Sikkerhetstiltak for å beskytte 
personell

Se SDB, avsnitt 8, angående opplysninger om personlig verneutstyr. Snu lekkende beholdere med den 
lekkende siden opp for å forhindre utslipp av væske.

Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre 
miljø

Må ikke slippes ut i avløp eller elver. Begrens utslippet ved bruk av spillkanter.

Opprydding Absorber i vermikulitt, tørr sand eller jord og fyll i beholdere. Leveres til godkjent mottaksstasjon i henhold 
til lokale forskrifter. Se avsnitt 13 for avfallshåndtering.

Andre anvisninger Se også avsnitt 8 og 13.

Ansvarlig firma
Firmanavn KREFTING & CO. AS
Postadresse Postboks 14
Postnr. 1314 Vøyenenga
Land Norge
Telefon 67 52 60 85
Nødtelefon Giftinformasjonssentralen - døgnåpen:+47 22 59 13 00

 


