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Signalord: Fara

Faroangivelser: H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Allmänt
Artikelnr. 50-101-172, 50-101-173
Användningsområde Desinficerande rengöringsmedel.

Tar bort grön påväxt från alla ytor.
PT2 Desinfektionsmedel och algicider som inte är avsedda att användas direkt på människor eller djur

Första hjälpen-åtgärd
Allmänt Nödtelefon: se avsnitt 1.4.

Vid medvetslöshet eller allvarliga fall, ring 112.
Inandning Uppsök frisk luft, håll personen i ro och värme, gärna i en bekväm halvsittande ställning. Kontakta läkare 

om besvär kvarstår.
Hudkontakt Skölj genast med mycket vatten. Tag av alla nedsmutsade kläder. Skölj försiktigt med vatten i flera 

minuter. Frätskador ska behandlas av läkare.
Ögonkontakt Viktigt! Skölj genast med vatten i 15-30 minuter. Använd ljummet vatten för att undvika skador på ögat. 

Tag ut ev. kontaktlinser. Håll ögonen vidöppna. Transport till läkare. Fortsätt skölja under transporten.
Förtäring Skölj mun med vatten. Drick ett par glas vatten eller mjölk. FRAMKALLA EJ KRÄKNING! Kontakta genast 

GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
Akuta symptom och effekter Ögonkontakt: Kemikalien är starkt frätande på ögonen och kan orsaka permanenta skador. Symptom som 

stark sveda, tårflöde, rodnad och dimsyn kan förekomma. I svåra fall finns det risk för skador på 
synen/blindhet.
Hudkontakt: Frätande. Orsakar blåsor och frätsår.
Förtäring: Kan orsaka frätskador i mun, matstrupe och mage.
Inandning: Inandning av aerosol kan irritera andningsvägarna.

Skyddsutrustning
Ytterligare ögonskyddsåtgärder Möjlighet till ögonspolning skall finnas på arbetsplatsen. Antingen en fast ögonsköljsanordning kopplad till 

dricksvattennätet (tempererat vatten önskvärt) eller en portabel anordning av engångstyp (spolflaska).
Lämpliga material Använd handskar gjorda av motståndskraftigt material. Lämpliga handsktyper kan anvisas av 

handskleverantören.
Lämpliga handskar T.ex. Nitrilgummi. Neopren.

Brandbekämpningsåtgärder
Lämpliga släckmedel Väljes med avseende på material i omgivningen.
Olämpliga brandsläckningsmedel Använd inte samlad vattenstråle.
Brand- och explosionsrisker Produkten är inte klassificerad som brandfarlig.

Personlig skyddsutrustning Använd andningsapparat om produkten är utsatt för brand. Vid utrymning används godkänd flyktmask. Se 
även avsnitt 8.

Andra upplysningar Behållare i närheten av brand flyttas snarast eller kyls med vattenstråle.
Förhindra utsläpp av släckvatten i avloppet.

Förebyggande åtgärder för att begränsa utsläpp
Allmänna åtgärder Stoppa läckan om det kan göras på ett säkert sätt.
Personliga skyddsåtgärder Sörj för tillräcklig ventilation. Undvik kontakt med huden och ögonen. Använd personlig skyddsutrustning 

(se avsnitt 8).
Vid spill: se upp för hala golv och ytor.
Varning! Produkten är frätande.

Miljöskyddsåtgärder Förhindra utsläpp till avlopp, vattendrag och mark.
Sanera Små mängder spolas bort med mycket vatten.

Stora spill: Absorbera i vermikulit, torr sand eller jord och fyll i behållare. Samlas upp i för ändamålet 
avsedda behållare och skickas som farligt avfall i överensstämmelse med avsnitt 13. Behållare med 
uppsamlat spill skall vara noga märkt med innehåll och varningsmärkning/Faropiktogram.

Andra anvisningar Se även avsnitten 8 och 13.

Ansvarigt företag
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