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VERNEBLAD
AUTOGLYM DE-ICER

 
  

Varselord: Fare

Faresetninger: H225 Meget brannfarlig væske og damp.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

Generelt
Artikkelnr. 9641
Kjemikaliets bruksområde Avisningsmiddel. Isfjerningsmiddel.

Førstehjelpstiltak
Innånding Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet. Kontakt 

lege hvis ikke alt ubehag gir seg.
Hudkontakt Vask huden grundig med såpe og vann eller bruk et godkjent rensemiddel for hud.
Øyekontakt Skyll forsiktig med vann i minst 15 minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg 

gjøre. Fortsett skyllingen. Søk legehjelp.
Svelging Skyll munnen grundig med vann. IKKE fremkall brekning. Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller 

lege.
Akutte symptomer og virkninger VED INNÅNDING: Det kan forekomme irritasjon i halsen med en følelse av trykk i brystet. Påvirkning kan 

forårsake hoste eller pipende pust.
VED HUDKONTAKT: Langvarig kontakt kan forårsake rødhet, irritasjon og tørr hud.
VED ØYEKONTAKT: Irritasjon og rødhet kan forekomme på kontaktstedet.
VED SVELGING: Det kan forekomme sårhet og rødhet i munnen og halsen.

Verneutstyr
Symboler   

Egnet øyebeskyttelse Benytt vernebriller.
Ytterligere øyeverntiltak Mulighet for øyeskylling bør finnes på arbeidsplassen.
Egnede materialer Benytt hansker av motstandsdyktig materiale.

Tiltak ved brannslukking
Egnede slokkingsmidler Pulver, karbondioksid (CO2), alkoholresistent skum.
Uegnede slokkingsmidler Bruk ikke samlet vannstråle. Det vil spre brannen.
Brann- og eksplosjonsfarer Meget brannfarlig væske og damp. Damp kan danne eksplosive blandinger med luft, selv ved 

romtemperatur. Damp er tyngre enn luft og kan spre seg langs bakken til antennelseskilder.
Brannslokkingsmetoder Beholdere i nærheten av brann flyttes straks eller kjøles med vann. Vær i medvind for å unngå innånding 

av gasser, damper og dunster.

Tiltak ved utslipp
Generelle tiltak Ingen røyking, gnister, flammer eller andre antennelseskilder i nærheten av utslippet.
Sikkerhetstiltak for å beskytte 
personell

Unngå kontakt med øyne, hud og klær. Unngå innånding av damper.

Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre 
miljø

Unngå utslipp til kloakk, vassdrag eller grunn.

Opprydding Sølt materiale suges opp med ikke brennbart, absorberende materiale. Ingen røyking, gnister, åpen ild 
eller andre tennkilder i nærheten av sølt materiale. Samles opp i egnede beholdere og leveres som farlig 
avfall i henhold til avsnitt 13.

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 :22 59 13 00

 


