
 

Driftsinstruksjon
Komplett information se Säkerhetsdatablad

N

Farestoffbetegnelse

WheelTecs Ultra

Fare for mennesker og miljø
Kan være etsende for metaller.
Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.

Sikkerhetsforanstaltninger og forholdsregler
Legg vekt på svært god ventilasjon og lufting av arbeidsplassen.
Ikke røk, spis og drikk i arbeids- og lagerrommene. Oppbevar heller ingen mat- og
drikkevarer eller tobakk.
Vær forsiktig ved fortynning av konsentrer lut (alkalier, baser) eller ved blanding med syrer -
det kan oppstå sterk varmedanning.
Meld straks fra til den overordnede om enhver feil. Utfør reparasjoner korrekt og forsiktig.
Rørledninger må tømmes fullstendig.
Omtapping kun i rene og lutbestandige beholdere.
Når substansen befinner seg i knuselige beholdere må disse transporteres i en ekstra beholder
(f. eks. plastbøtte med håndtak).
hanskemateriale
I full kontakt: Nitrilgummi, >480 min (EN 374).
Ved sprut: Nitrilgummi, >480 min (EN 374).
Øyebeskyttelse Tettsluttende vernebriller.
Kroppsvern:
Arbeidsbeskyttelsesdrakt
for manuell søknad.

Opptreden under farlige situasjoner
Følg bedriftens anvisninger ved slukning av brann.
Mindre branner slukkes med CO2- eller pulverslukningsapparat eller med vannsprutstråle.
Unngå innånding av støv, damp eller branngasser - bruk pustebeskyttelse.
Informer den overordnede eller bedriftsledelsen straks dersom det oppstår lekkasje eller hvis
det spilles væske.
Spesiell sklifare ved tilsøling/lekking av produktet.
Tas opp med væskebindende materiale (f.eks. sand, sagflis, universalbindemiddel,
kiselgur).
Brannrester og kontaminert brannslukningsvann må fjernes i overensstemmelse med
de lokale myndigheters forskrifter.
Bruk verneutstyr. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.

Førstehjelp
Ved kontakt med øynene - skyll straks med vann i flere minutter og meld fra til den
overordnede. Kontakt øyelege etter stell i bedriften.
Ved svelging - tilkall lege og følg henvisningene på sikkerhetskortet.
Sørg for frisk luft, ro og varme etter innånding. Kontakt lege om nødvendig.
Etter kontakt med huden Ved hudkontakt, vask straks med vann.
Ved vedvarende hudirritasjon, kontakt lege.

Faglig korrekt deponering
Håndteres som farlig avfall.
Kontaminert emballasje må tømmes optimalt, den kan etter tilsvarende rengjøring gå
til gjenbruk.
Emballasje som ikke kan rengjøres, må elimineres på samme måte som stoffet.
EAL-Avfallskode 070601*


