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VERNEBLAD
Rely+On PeraSafe

Varselord:

Fare

Faresetninger:

H242 Brannfarlig ved oppvarming. H318 Gir alvorlig øyeskade. H242 Brannfarlig ved oppvarming. H302
Farlig ved svelging. H318 Gir alvorlig øyeskade.

Generelt
Artikkelnr.
CAS-nr.
EC-nr.
Kjemikaliets bruksområde

1230, 14081202, 14081207
15630-89-4 (77-92-9, 479-19-8)
239-707-6
Industriell, Profesjonell, Desinfiserende midler

Førstehjelpstiltak
Generelt
Innånding
Hudkontakt
Øyekontakt

Svelging

Informasjon til helsepersonell
Annen informasjon

Flytt bort fra faresone Kontakt lege Vis dette sikkerhetsdatabladet til tilstedeværende lege. Ikke forlat
offeret i ubevoktet tilstand.
Ved bevisstløshet legges pasienten i sideleie. Søk legeråd. Tilkall lege hvis symptomene vedvarer.
Hvis på klærne, fjern disse
Små mengder i øynene kan forårsake irreversible skader av vev og blindhet. Får man stoffet i øynene,
skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege. Fortsett å rense øynene under transport til
sykehuset. Fjern kontaktlinser. Beskytt uskadet øye. Hold øyet åpent under skylling. Hvis øyeirritasjonen
vedvarer skal en gå til spesialist.
Hold luftveier åpne. Fremkall IKKE brekninger. Gi ikke melk eller alkoholholdige drikker. Gi aldri noe
gjennom munnen til en bevisstløs person. Tilkall lege hvis symptomene vedvarer. Pasienten bringes
omgående til sykehus.
Ingen data tilgjengelig
Ingen data tilgjengelig.

Verneutstyr
Egnede tekniske tiltak
Øyevern
Egnet øyebeskyttelse
Håndvern
Åndedrettsvern
Anbefalt åndedrettsvern
Annet hudvern enn håndvern

Sørg for skikkelig ventilasjon.
Tettsittende vernebriller.
Tettsittende vernebriller.
Nitril gummihansker.
Normalt kreves det ikke noe utstyr for personlig åndedrettsbeskyttelse. Bruk maske ved støveksponering.
Anbefalt filter type: P1 filter
Bruk som det er formålstjenlig:
-Støvler
-DuPont TM Tyvek (R) totalt Kjemisk resistent forkle.

Tiltak ved brannslukking
Egnede slokkingsmidler
Brann- og eksplosjonsfarer
Brannslokkingsmetoder
Personlig verneutstyr
Annen informasjon

I tilfelle brann, bruk vann/vannspray/vanndyse/karbondioksyd/og/skum/alkohol motstandsdyktig
skum/kjemisk pulver for slokking.
Ikke la spillvann fra brannslukking komme inn i avløpene eller vannløpene.
Se egnede slokkemidler i punkt 5.1.
Bruk om nødvendig trykkluftmaske ved brannslukking.
Kontaminert brannslukkingsvann samles opp adskilt, må ikke slippes. Brannrester og kontaminert
brannslukningsvann må fjernes i overensstemmelse med de lokale myndigheters forskrifter. Av
sikkerhetshensyn i tilfelle av brann, bør kannene være lagret separat i lukkede omgivelser. Bruk vannspray
for å kjøle ned lukkede beholdere helt.

Tiltak ved utslipp
Generelle tiltak

Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre
miljø
Forvaring

Bruk eget verneutstyr.
Unngå støvutvikling.
Unngå innånding av støv.
Alle tennkilder fjernes.
Forhindre at materialet tømmes i kloakken. Forhindre ytterligere lekkasje eller søl dersom det er forsvarlig.
Dersom produktet forurenser elver og innsjøer eller avløp, bør relevante myndigheter informeres.
Oppbevar og samle spill med en elektrisk beskyttet støvsuger eller våt-børsting og plasser i beholder for
avskaffelse i henhold til lokale bestemmelser (se seksjon 13). Oppbevares i egnede, lukkede beholdere for
disponering.

Andre anvisninger

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

Ansvarlig firma
Firmanavn
Postadresse
Postnr.
Land
Telefon

BRAGE MEDICAL AS
Nedre Storgate 15-17
3001 DRAMMEN
Norway
32835900

