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Bromsrengöring

Fullständig information,
se Säkerhetsdatablad 

FÖRSTAHJÄLPEN Larmtelefon: 112 
Vid olycksfall: 

Hudkontakt: 

Kontakt med
ögon:

Inandning: 

Förtäring: 

SKYDDSUTRUSTNING 

Undersök var närmaste larmtelefon samt ögon- 
och nöddusch finns. Sörj för god allmänventilation och punktutsug. Jorda och potentialförbind 
behållare och mottagarutrustning.
Ögonspolningsanordning ska finnas tillgänglig. Rök inte på arbetsplatsen. Tvätta huden efter varje 
skift, före måltid, rökning och toalettbesök. Tvätta omedelbart med tvål och vatten om huden blir 
förorenad. Ät inte, drick inte eller rök inte under hanteringen.

Använd skyddshandskar av följande material: Nitrilgummi. Det bör beaktas att vätska kan tränga 
igenom skyddshandskarna. Täta byten rekommenderas.

Använd lämpliga kläder för att förhindra möjlig kontakt med vätska och långvarig eller upprepad 
kontakt med ånga.

Ögonskydd som uppfyller en godkänd standard ska användas om en riskbedömning indikerar
att kontakt med ögonen är möjlig. Använd tättsittande, korgglasögon eller visir.

Andningsskydd som uppfyller en godkänd standard ska användas om en riskbedömning visar
att inandning av föroreningar är möjlig.

Generellt: 

Hygienåtgärder: 

Handskydd: 

Kroppsskydd: 

Ögonskydd: 

Andningsskydd: 

ÅTGÄRDER VID BRAND 

Akut åtgärd: 

Brandfarlighet: 

Rädda - Larma - Släck (Brand i slutna utrymmen får endast bekämpas av utbildad personal) 

Produkten är brandfarlig. Släck med följande släckmedel: Skum, koldioxid eller pulver.

ÅTGÄRDER VID SPILL 

Akut åtgärd: 

Sanering: 

Avlägsna alla antändningskällor. Ej rökning, gnistor, lågor eller andra antändningskällor 
nära spillområdet. Sörj för god ventilation. Absorbera i vermikulit, torr sand eller jord och 
placera i behållare. Använd inte sågspån eller annat brännbart material. Undvik att spill 
eller avrinningsvatten kommer ned i avlopp, avloppssystem eller vattendrag. Stora spill: 
Informera berörda myndigheter om miljöförorening inträffar.

Behållare med uppsamlat spill måste märkas ordentligt med uppgift om korrekt innehåll och 
farosymbol. För avfallshantering, se Avsnitt 13 i säkerhetsdatabladet. Använd lämplig 
skyddsutrustning, inkluderande skyddshandskar, skyddsglasögon/visir, andningsapparat, 
skyddsskor, skyddsklädsel eller förkläde, i tillämpliga fall. Samla upp och placera i lämpliga 
avfallsbehållare och förslut dessa säkert. Märk behållare som innehåller avfall och 
förorenat material och avlägsna dessa från området så fort som möjligt.

Vid olyckshändelse, ring 112 och begär ”Giftinformation” för råd. 

Flytta den skadade personen bort från föroreningskällan. Ta av nedstänkta kläder. Tvätta
huden noggrant med tvål och vatten. Sök omedelbart läkarhjälp om symptom uppstår efter 
tvättning.

Flytta den skadade personen bort från föroreningskällan. Avlägsna eventuella kontaktlinser och håll 
ögonlocken brett isär. Fortsätt att skölja i minst 15 minuter och sök läkarhjälp.

Sök läkarhjälp. Flytta den skadade personen till frisk luft och håll denne varm och i stillhet i en 
position som underlättar andningen. Vid andningsproblem, så kan särskilt utbildad personal hjälpa 
den skadade personen genom att tillföra syrgas.

Framkalla inte kräkning. Om kräkning inträffar ska huvudet hållas lågt så att uppkastningen inte 
kommer ned i lungorna. Flytta den skadade personen bort från föroreningskällan. Ge mycket vatten 
att dricka. Sök omedelbart läkarhjälp. Flytta den skadade personen till frisk luft och håll denne varm 
och i stillhet i en position som underlättar andningen.
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