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AUTOGLYM Rapid AQUA WAX

 
Vis sikkerhetsdatablad

Generelt
Artikkelnr. 9660, 9694
Kjemikaliets bruksområde Polermiddel for bruk på kjøretøykarosserier.

Førstehjelpstiltak
Innånding Sørg for frisk luft, varme og ro, helst i behagelig halvsittende stilling.
Hudkontakt Skyll straks tilsølt hud med mye vann. Tilsølte klær må fjernes og vaskes før de brukes på nytt. Kontakt et 

GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege ved ubehag.
Øyekontakt Skyll straks med rikelig mengder vann i minst 15 minutter. Anvend lunkent vann for å unngå skade på 

øyet. Fjern evt. kontaktlinser og åpne øyet godt opp. Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege 
ved ubehag.

Svelging FREMKALL IKKE BREKNINGER. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
Akutte symptomer og virkninger ØYEKONTAKT: Kan irritere øynene.
Annen informasjon Ingen spesifikk informasjon fra produsent.

Verneutstyr
Symboler   

Egnet øyebeskyttelse Ved fare for sprut bruk godkjente vernebriller eller ansiktsskjerm.
Ytterligere øyeverntiltak Mulighet for øyeskylling bør finnes på arbeidsplassen.
Egnede materialer Benytt hansker av motstandsdyktig materiale.
Egnede hansker Nitrilgummi.

Tiltak ved brannslukking
Egnede slokkingsmidler Velges i forhold til omgivende brann.
Brann- og eksplosjonsfarer Kjemikaliet er ikke klassifisert som brannfarlig.
Personlig verneutstyr Bruk trykkluftmaske når kjemikaliet er involvert i brann. Brannvernsklær iht europeisk standard EN469 gir 

grunnleggende beskyttelsesnivå ved
kjemikalieuhell.

Tiltak ved utslipp
Generelle tiltak Følg forholdsreglene som er beskrevet i dette sikkerhetsdatabladet. Ta forholdsregler mot utladning av 

statisk elektrisitet. Sørg for god ventilasjon.
Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre 
miljø

Unngå utslipp til kloakk, vassdrag eller grunn. Ukontrollerte utslipp til vassdrag må meldes til brannvesenet 
eller annet
egnet tilsynsorgan.

Opprydding Absorber sølt materiale med inert, fuktig, ikke brennbart materiale. Spyl rent med store mengder vann. 
Oppsamlet materiale leveres i lukkede og merkede beholdere til godkjent mottaksstasjon. Leveres til 
godkjent mottaksstasjon i henhold til lokale forskrifter.

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 Giftinformasjonen :22 59 13 00

 


