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VERNEBLAD
Polar Wash

 
 

Varselord: Fare

Faresetninger: H315 Irriterer huden.
H318 Gir alvorlig øyeskade.

Generelt
Artikkelnr. 9792
Kjemikaliets bruksområde Rengjøringsmiddel til bruk på motorkjøretøy.

Førstehjelpstiltak
Innånding Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet.
Hudkontakt Tilsølte klær må fjernes straks, og får man stoff på huden, vask straks med store mengder vann. Søk lege 

om irritasjonen vedvarer etter vask.
Øyekontakt Skyll umiddelbart med mye vann. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett 

skyllingen. Forsett å skylle i minst 15 minutter og kontakt lege.
Svelging VED SVELGING: Ikke fremkall oppkast. Skyll munnen grundig med vann. Gi mye vann å drikke. Gi 

medisinsk omsorg.
Akutte symptomer og virkninger VED INNÅNDING: Kan forårsake irritasjon i luftveiene.

VED HUDKONTAKT: Irriterer huden.
VED ØYEKONTAKT: Gir alvorlig øyeskade. Rikelig skylling av øynene.
VED SVELGING: Kan gi ubehag ved svelging. Kan forårsake magesmerter eller oppkast.

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

Verneutstyr
Symboler   

Produkttiltak for å hindre eksponering Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.
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 Ta hensyn til omgivende materialer ved valg av brannslukkingsmiddel.
Brann- og eksplosjonsfarer Stoffblandingen er ikke klassifisert som brennbar.
Brannslokkingsmetoder Beholdere i nærheten av brann flyttes straks eller kjøles med vann.

Tiltak ved utslipp
Sikkerhetstiltak for å beskytte 
personell

Bruk anbefalt verneutstyr. Se avsnitt 8.

Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre 
miljø

Unngå utslipp til miljøet.

Opprydding Sølt materiale suges opp med sand eller annet inert absorberende middel. Oppsamlet materiale leveres i 
lukkede og merkede beholdere til godkjent mottaksstasjon. 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

 


