Driftsanvisning
DA

Arbejdsområde
Arbejdsplads
Aktivitet

Betegnelse for farlige stoffer

CLEAN 902 Universal Cleaner
Farer for mennesker og miljø
Kan ætse metaller.
Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.

Sikkerhedsregler og forholdsregler
Der skal sørges for særdeles god ventilation og udluftning af arbejdspladsen.
Der må ikke ryges, spises eller drikkes i arbejds- og opbevaringsrummene. Der må heller ikke
opbevares madvarer, drikkevarer eller tobak.
Ved fortynding af koncentreret lud (alkalier, baser) eller ved blanding med syrer skal der
udvises forsigtighed - der kan indtræde stærk opvarmning.
Enhver form for fejl skal med det samme meddeles til den overordnede. Reparationer skal
gennemføres fagligt korrekt og med forsigtighed. Rørledninger skal tømmes fuldstændigt.
Må kun fyldes på rene og ludbestandige beholdere.
Øjenbeskyttelse Tætsluttende beskyttelsesbriller.
Åndedrætsværn kun ved aerosol- eller tågedannelse.
P2-filter
Ved fuld kontakt
butyl rubber, >480 min (EN 374).
Ved kontakt med stænk
Nitril, >480 min (EN 374).
Arbejdsbeskyttelsesdragt
til manuel anvendelse.

Forholdsregler i faresituationer
I tilfælde af brandbekæmpelse skal virksomhedens anvisninger nøjagtigt overholdes.
Små brande slukkes med CO2- eller pulverslukker, evt. med vandsprøjtestråling.
Indånding af støv, dampe eller brandgasser skal undgås - der skal anvendes åndedrætsværn.
Skulle der optræde læk eller slippe væske ud, skal den overordnede eller driftsledelsen
informeres med det samme.
Særlig fare for at skride, hvis produktet er løbet ud/blevet spildt.
Tages op med væskebindende materiale (f.eks. sand, savsmuld,
universalbindemiddel, kiselgur).
Brandrester og kontamineret slukkevand skal fjernes i henhold til de lokale
myndigheders forskrifter.
Anvend personlig beskyttelsesdragt. Sørg for tilstrækkelig ventilation

Førstehjælp
Hud, der har været i berøring med substansen, vaskes grundigt med vand og sæbe. I tilfælde
af, at større områder af huden er blevet fugtet, skylles der med det samme med nødbruseren
og fugtigt tøj fjernes forsigtigt.
Efter kontakt med øjnene skylles der med det samme i flere minutter med vand og den
overordnede informeres. Efter behandling i virksomheden skal der søges øjenlæge.
I tilfælde af indtagelse skal der straks tilkaldes læge og henvisningerne i sikkerhedsmaterialet
skal overholdes.
I tilfælde af indånding skal der sørges for frisk luft, ro og varme. I givet fald skal der søges
råd hos lægen.

Sagkyndig bortskaffelse
Bortskaffes som farligt affald.
Forurenede emballager tømmes bedst muligt og kan efter passende rensning
genanvendes.
Emballager, der ikke kan renses, betragtes som affald og bortskaffes som indholdet.
Det europæiske affaldskatalog (anbefalet): 070601*

