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SKYDDSBLAD
Asfaltlösare

 
 

Signalord: Fara

Faroangivelser: H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
H372 Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering
H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
EUH 066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Allmänt
Användningsområde Avfettningsmedel

PC6 Bilvårdsprodukter***

Första hjälpen-åtgärd
Inandning Flytta genast den skadade till frisk luft. Kontakta läkare om besvär kvarstår.
Hudkontakt Tag genast av nedstänkta kläder och tvätta huden med tvål och vatten.

Kontakta läkare om besvär kvarstår.
Ögonkontakt Skölj genast med rikliga mängder vatten i upp till 15 min. Avlägsna eventuella kontaktlinser och håll ögat 

vidöppet. Vid fortsatt irritation: Uppsök sjukhus och tag med säkerhetsdatabladet.
Förtäring FRAMKALLA EJ KRÄKNING om den skadade har svalt en petroleumbaserad produkt. Risk för aspiration 

och kemisk lunginflammation. Skölj mun med vatten. Kontakta läkare.
Information till hälsovårdspersonal Behandla symptomatiskt. Ge inte något att dricka vid medvetslöshet.

Skyddsutrustning
Symboler    

Begränsning av exponeringen på 
arbetsplatsen

Ventilationen skall vara effektiv. Gränsvärden skall ej överskridas och risken för inandning av ångor skall 
minimeras. Skyddshandskar och -glasögon rekommenderas. Det skall finnas tillgång till snabb och riklig 
ögonspolning i anslutning till arbetsplatsen.

Ögonskydd Använd skyddsglasögon och ansiktsskärm vid risk för stänk.
Handskydd Skyddshandskar skall användas. Kemikalieresistenta handskar skall användas vid långvarig eller upprepad 

kontakt. Handskar av nitrilgummi, PVA eller Viton rekommenderas.
Andningsskydd Andningsskydd skall användas när luftföroreningen överstiger hygieniska gränsvärdet. Använd 

andningsskydd med gasfilter, typ A2.
Hudskydd (av annat än händerna) Vid risk för hudkontakt skall lämpliga skyddskläder användas.

Brandbekämpningsåtgärder
Lämpliga släckmedel Vid brandsläckning använd alkoholresistent skum, kolsyra, pulver eller vattendimma.
Olämpliga brandsläckningsmedel Vid brandsläckning får vattenstråle inte användas - branden sprids därigenom.
Brand- och explosionsrisker Brandfarlig vätska och ånga. Ångorna kan bilda explosiva blandningar med luft.
Brandsläckningsmetoder Ingen särskild brandbekämpningsmetod angiven.

Förebyggande åtgärder för att begränsa utsläpp
Personliga skyddsåtgärder Använd lämplig personlig skyddsutrustning (inkl. andningsskydd) vid avlägsnande av spill i begränsat 

utrymme. Sörj för god ventilation. Stoppa läckor om detta kan ske utan risk. Undvik kontakt med hud och 
ögon. Undvik inandning av ångor.

Miljöskyddsåtgärder Undvik utsläpp i avlopp, på marken och i vattenmiljö.
Rengöringsmetod Valla in och sug upp spill med sand, jord eller annat, icke brännbart material. Spill samlas upp i täta 

behållare och lämnas för destruktion enligt gällande lokala föreskrifter.
Andra anvisningar Ingen anmärkning angiven.
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