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VERNEBLAD
Rely+On Virkon Tabletter

 
  

Signalord: Fare
Faresetninger: H315 Irriterer huden. H318 Gir alvorlig øyeskade. H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene. H412 Skadelig, med 

langtidsvirkning, for liv i vann. EUH 208 Inneholder Dipotassium peroksodisulfat: Kan gi en allergisk reaksjon.
 

Artikkelnr. 1220, 1208
Kjemikaliets bruksområde Oksiderende desinfeksjonsmiddel

Førstehjelpstiltak
Generelt Gi aldri noe gjennom munnen til en bevisstløs person. Når symptomer vedvarer eller ved alle tvilstilfeller, 

søk råd fra lege
Innånding Flytt bort fra eksponeringsstedet, ligg ned. Hvis skadede ikke puster; Kunstig åndedrett og/eller 

surstofftilførsel kan kanskje være nødvendig. Kontakt lege.
Hudkontakt Vask øyeblikkelig av med rikelig med vann. Fjern forurenset tøy og sko. Vask forurenset tøy før fornyet 

bruk. Kontakt lege.
Øyekontakt Skyll umiddelbart med rikelig mengder med vann, også under øyenlokkene, i minst 15 minutter. Sørg for 

legetilsyn.
Svelging Fremkall IKKE brekninger. Når en person som ligger på rygg brekker seg, snu ham over på siden. Drikk 1 

eller 2 glass vann. Tilkall lege øyeblikkelig.
Informasjon til helsepersonell Innånding kan framkalle følgende symptomer: Irritasjon, Ødem, Neseblødning

Hudkontakt kan framkalle følgende symptomer: Irritasjon, Ubehag, Kløe, Rødhet, Oppsvelling av vev, 
Allergiske reaksjoner, Utslett.
Øyenkontakt kan provosere følgende symptomer: Irritasjon, Rødhet, Ubehag, Tåreframkalling, Smerte, 
Sårdannelse.
Svelging kan framkalle følgende symptomer: Irritasjon, Kvalme, Oppkast, Diare.

Annen informasjon Behandles symptomatisk.

Verneutstyr
Åndedrettsvern Sørg for skikkelig ventilasjon. Ved utilstrekkelig ventilasjon, må det benyttes egnet åndedrettsvern. 

Halvmaske med kombinert filter for damp/partikler A1/P1 (EN 141)
Håndvern Gummihansker
Øyevern Tettsittende vernebriller.
Annet hudvern enn håndvern Bruk som formålstjenlig: Forkle, Støvler. Fjern og vask forurenset tøy før gjenbruk.

Tiltak ved brannslukking
Passende brannslukningsmidler Produktet i seg selv brenner ikke. Bruk brannslukningsmiddel som er hensiktsmessig for de lokale 

forholdene og miljø omgivelsene.
Uegnete brannslukningsmidler Karbondioksid (CO2)
Brann- og eksplosjonsfarer Ikke la spillvann fra brannslukking komme inn i avløpene eller vannløpene.
Personlig verneutstyr Bruk trykkluftmaske og beskyttelsesklær.
Annen informasjon Produktet i seg selv brenner ikke.

Tiltak ved utslipp
Sikkerhetstiltak for å beskytte 
personell

Evakuer personalet til sikkert område. Bruk eget verneutstyr.

Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre 
miljø

Må ikke tømmes i åpent vann.

Metoder for opprydding og rengjøring Fei opp og hell oppi egnede beholdere for disponering. Unngå støvutvikling. Etter rengjøring, spyl bort 
rester med vann.

Andre anvisninger For personlig beskyttelse, se seksjon 8. For avhentingsinstruksjoner, se seksjon 13.
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