
     
23.04.2015

VERNEBLAD
AUTOGLYM INTENSIVE TAR REMOVER

 
   

Varselord: Fare

Faresetninger: * H226: Brannfarlig væske og damp.
H304: Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H315: Irriterer huden.
H319: Gir alvorlig øyeirritasjon.
H336: Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

Generelt
Artikkelnr. 9623, ITR/BASR/8802
Kjemikaliets bruksområde Løsemiddelbasert rengjøringsmiddel for tjære og limstoffer.

Førstehjelpstiltak
Innånding Flytt den skadelidende fra eksponeringsområdet, mens det sørges for egen sikkerhet. Kontakt lege.
Hudkontakt Fjern straks alle tilsølte klær og fottøy med mindre de sitter fast på huden. Skyll hud som har vært i 

kontakt med stoffet under rennende vann i 10 minutter eller mer hvis stoffet fremdeles er på huden. 
Kontakt lege.

Øyekontakt Skyll øyet under rennende vann i 15 minutter. Kontakt lege.
Svelging Skyll munnen med vann. Fremkall ikke brekninger. Hvis den skadelidende er ved bevissthet, gi ham/henne 

umiddelbart 1/2 liter vann å drikke. Kontakt lege.
Generelle symptomer og virkninger Hudkontakt: Irritasjon og rødhet kan forekomme på kontaktstedet.

Øyekontakt: Irritasjon og rødhet kan forekomme. Øynene kan renne sterkt.
Svelging: Det kan forekomme sårhet og rødhet i munnen og halsen. Kvalme og magesmerter kan 
forekomme. Brekninger kan forekomme.
Innånding: Det kan forekomme irritasjon i halsen med en følelse av trykk i brystet.

Verneutstyr
Øyevern Vernebriller. Sørg for å ha øyeglass for hånden.
Håndvern Nitril engangshansker. Hanskematerialets gjennombrytningstid > 1 time.
Åndedrettsvern Lukket åndedrettsapparat må være tilgjengelig for nødstilfeller.
Annet hudvern enn håndvern Ugjennomtrengelige verneklær.

Tiltak ved brannslukking
Egnede slokkingsmidler Alkohol eller polymerskum. Karbondioksid Tørt kjemisk pulver. Bruk vannspray til avkjøling av beholderne.
Brann- og eksplosjonsfarer Brannfarlig. Slipper ut giftig røyk ved forbrenning. Danner eksplosiv blanding av luft og damp.
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. Hvis utslippet skjer utendørs, nærm 
deg ikke stedet med vinden. Hvis utslippet skjer utendørs, hold tilskuere mot vinden og unna farestedet. 
Merk av det forurensede området med skilt og forhindre adgang for uvedkommende. Snu lekkende 
beholdere med den lekkende siden opp for å forhindre utslipp av væske. Fjern alle tenningskilder.

Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre 
miljø

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

Metoder for opprydding og rengjøring Absorberes i tørr jord eller sand. Flytt til en merket gjenvinningsbeholder som kan lukkes for 
uskadeliggjøring på en hensiktsmessig måte. Bruk ikke utstyr i rengjøringen som kan slå gnister. 13. 
Fjerning av kjemikalieavfall.

Andre anvisninger Se SDB, avsnitt 8.
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