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Fare

Irriterer huden.
Gir alvorlig
øyeskade.
Kan forårsake
irritasjon av
luftveiene.

Versjon 1.0

Oppbevares utilgjengelig for barn. Benytt
vernehansker/verneklær/ vernebriller/ansiktsskjerm. Ikke innånd
støv. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i
flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt
lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Søk legehjelp. Vask med mye
såpe og vann. Innhold/beholder leveres til godkjent
avfallsanlegg.

Bruksområde: Ekspanderende mørtel for sprekking av fjell og betong.

Beskrivelse av førstehjelpstiltak:
Generelt:
Innånding:
Hudkontakt:
Øyekontakt:
Svelging:

En generell regel bør være at man alltid tilkaller lege hvis man er i tvil om
symptomene. Svelging må ALDRI induseres hos en bevistløs person.
Personen bringes ut i frisk luft og holdes i ro under oppsyn. Ved ubehag: søk lege.
Skyll straks tilsølt hud med vann. Fjern øyeblikkelig gjennomfuktede klær og skyll
huden med vann. Kontakt lege hvis irritasjon vedvarer.
Skyll øynene med åpne øyenlokk i minnst 15 minutter under rennende vann. Kontakt
lege.
Fremkall ikke brekninger. Gi mye vann for å fortynne stoffet. Skaff øyeblikkelig
legehjelp eller transporter til sykehus.

Personlig verneutstyr/generelt: Røyking, inntak av mat og drikke, samt oppbevaring av tobakk, mat og
drikkevarer er ikke tillatt i arbeidslokalet. Ved hver pause i bruk av produktet og ved arbeidsstans skal eksponerte
områder av kroppen vaskes. Vann for skylling av øyne og hud skal finnes tilgjengelig. Unngå innånding av støv.
Unngå kontakt med huden og øynene. Sørg for synlig skiltning av øyenskyller og nøddusj.
Åndedrettsvern:
Håndvern:
Øyevern:
Kroppsvern:

Åndedrettsvern skal brukes hvis luftforurensningen overstiger administrativ norm –
filter P2.
Bruk vernehansker. Mulighet: butyl/nitril, >480 min.
Spesialarbeidstøy skal anvendes. Bruk evt. beskyttelsesdrakt ved lengre tids arbeide
med produktet.

Tiltak ved utilsiktet utslipp:
Generelt:
Forsiktighetsregler med
hensyn til miljø:
Metoder og materialer for
oppsamling og rensing:

Bruk verneutstyr, se avsnitt 8. Unngå kontakt med hud og øyne. Sørg for tilstrekkelig
ventilasjon. Unngå innånding av støv.
Unngå utslipp til avløp, kloakkledninger eller vannløp.
Ta opp mekanisk. Unngå støvdannelse. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.
Bortskaff kontaminert matereriale som avfall i.h.t. punkt 13 – sikkerhetsdatablad.

Brannslokkingstiltak:
Brannslokkingsmidler:
Uegnete
brannslokkingsmiddler:
Særlige farer knyttet til
stoffet eller blandingen:
Råd for brannmannskap:

Produktet i seg selv brenner ikke. Tilpass slokningstiltak til omgivelsene.

Ansvarlig virksomhet:

Brutus Produkter AS
Vestre Karmøyveg 630
4272 Sandve
Norge
Telefon: +47 980 63 314

Ikke bruk vannstråle.
Unngå innånding av røyk fra brann.
Brannpersonell som utsettes for forbrenningsgasser/spaltningsprodukter, skal ha
lufttilført åndedrettsvern.

