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Bio-Fresh

 

Faresetninger: -

Vis sikkerhetsdatablad

Generelt
Kjemikaliets bruksområde Biologisk midler som brukes for nedbryting av organisk materiale

Førstehjelpstiltak
Generelt Ved uhell: Kontakt lege eller legevakt - ta med etiketten eller dette sikkerhetsdatabladet. Ved vedvarende 

symptomer eller ved tvil om den skaddes tilstand skal det søkes legehjelp. Gi aldri en bevisstløs person 
vann eller lignende. Forbrenning: Ikke brukbart

Innånding Ta personen ut i frisk luft og hold personen under oppsyn.
Hudkontakt Tilsølt tøy og sko fjernes straks. Hud som har vært i kontakt med materialet vaskes grundig med vann og 

sspe. Hudrensemiddel kan brukes. Bruk IKKE løsningsmidler eller fortynnere.
Øyekontakt Fjern evt. kontaktlinser. Skyll straks øynene med rikelig mengde vann (20-30 °C) inntil irritasjonen 

opphører og minst i 15 minutter. Sørg for å skylle under øvre og nedre øyelokk. Ved fortsatt irritasjon skal 
det søkes legehjelp.

Svelging Gi personen rikelig å drikke og hold personen under oppsyn. Ved illebefinnende: Kontakt lege omgående 
og ta med dette sikkerhetsdatabladet eller etiketten fra produktet.
Ikke fremkall brekninger, med mindre legen anbefaler det. Senk hodet, slik at evt. oppkast ikke vil renne 
ned i munnen og halsen.

Generelle symptomer og virkninger Ingen spesielle
Akutte symptomer og virkninger Ingen spesielle

Verneutstyr
Produkttiltak for å hindre eksponering Generelt

Røyking, inntak av mat og drikke, samt oppbevaring av tobakk, mat og drikkevarer er ikke tillatt i 
arbeidslokalet.
Eksponeringsscenarioer
Såfremt det finnes et bilag til dette sikkerhetsdatabladet, skal den eksponeringsinformasjon som angis der 
følges.
Eksponeringsgrenser
Det foreligger ikke eksponeringsgrenser for innholdstoffer i produktet.
Tekniske tiltak
Utvis alminnelig forsiktighet ved bruk av produktet. Unngå innånding av gass og støv.
Hygieniske tiltak
Ved hver pause i bruk av produktet og ved arbeidsstans skal eksponerte områder av kroppen vaskes. 
Vask alltid hender, underarmer og ansikt.

Egnet øyebeskyttelse Ingen spesielle krav.
Egnede materialer Ingen spesielle krav.

Tiltak ved brannslukking
Egnede slokkingsmidler Anbefalt:: alkoholbestandig skum, kullsyre, pulver, vanntåke.
Uegnede slokkingsmidler Vannstråle bør ikke brukes, da det kan spre brannen.
Brann- og eksplosjonsfarer Ingen spesielle
Brannslokkingsmetoder Brannslokningspersonell skal bruke egnet verneutstyr og selvforsynt åndedrettsvern med full ansiktsmaske.

Tiltak ved utslipp
Generelle tiltak Ingen spesielle krav.
Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre 
miljø

Ingen spesielle krav.

Opprydding Ta opp stoffet med væskebindende materiale (sand, kiselgur, syrebindemiddel, universalbindemiddel, 
sagflis). Håndter forurenset materiale som avfall i.h.t. avsnitt 13. Rengjøring foretas så langt som det er 
mulig med rengjøringsmidler. Løsemidler bør unngås.

Andre anvisninger Se avsnittet om 'instrukser om disponering' om håndtering av avfall. Se avsnitt 8 om 'Eksponeringskontroll 
og personlig verneutstyr' for beskyttelsesforanstaltninger.
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