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VERNEBLAD
ANTIFREEZE HC

 
Vis sikkerhetsdatablad

Generelt
Artikkelnr. CA0025/A10, CA010/A10, CA060/A10, CA200/A10
Kjemikaliets bruksområde Frostsikring av vannbårne varme- og kjøleanlegg.

Førstehjelpstiltak
Generelt Nødtelefon: se avsnitt 1.4.
Innånding Frisk luft, ro og varme. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg.
Hudkontakt Vask straks huden med såpe og vann. Ta av tilsølte klær. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg.
Øyekontakt Skyll straks med rikelige mengder vann i opptil 15 minutter. Fjern evt. kontaktlinser og åpne øyet godt opp. 

Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg.
Svelging Skyll munn med vann. Drikk et par glass vann eller melk. Fremkall ikke brekning. Kontakt lege hvis ikke alt 

ubehag gir seg.
Akutte symptomer og virkninger Hudkontakt: Kan forårsake mild irritasjon.

Øyekontakt: Kan forårsake mild irritasjon. Rødhet.
Svelging: Kan irritere svelget.
Innånding av løsemiddeldamper kan være skadelig og overeksponering kan gi hodepine, kvalme, oppkast 
og rus-symptomer.

Annen informasjon Symptomatisk behandling. Ingen spesifikk informasjon fra produsent.

Verneutstyr
Ytterligere øyeverntiltak Øyedusj bør være på arbeidsplassen. Enten en fast øyedusjenhet koblet til drikkevann (temperert vann 

ønskelig) eller en bærbar disponibel enhet (øyespyleflaske).
Egnede hansker Nitril.
Anbefalt åndedrettsvern Normalt ikke nødvendig. Ved utilstrekkelig ventilasjon brukes halv- eller helmaske med brunt filter (A) mot 

organiske løsemidler.,NS-EN 14387 (Åndedrettsvern - Gassfiltre og kombinerte filtre - Krav, prøving, 
merking).

Tiltak ved brannslukking
Egnede slokkingsmidler Ta hensyn til omgivende materialer ved valg av brannslukkingsmiddel.
Brann- og eksplosjonsfarer Kjemikaliet er ikke klassifisert som brannfarlig.
Personlig verneutstyr Bruk trykkluftmaske når kjemikaliet er involvert i brann. Ved rømning brukes godkjent rømningsmaske. Se 

forøvrig avsnitt 8.
Annen informasjon Beholdere i nærheten av brann flyttes straks eller kjøles med vann.

Tiltak ved utslipp
Sikkerhetstiltak for å beskytte 
personell

Benytt personlig verneutstyr som angitt i avsnitt 8. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Unngå innånding av 
damper og kontakt med hud og øyne.

Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre 
miljø

Forhindre utslipp til kloakk, vassdrag eller grunn.

Opprydding Absorber i vermikulitt, tørr sand eller jord og fyll i beholdere. Samles opp i egnede beholdere og leveres 
som farlig avfall i henhold til avsnitt 13.

Andre anvisninger Se også avsnitt 8 og 13.

Ansvarlig firma
Firmanavn Armaturjonsson AS
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Land Norge
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