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KALLAVFETTNING AGRO 
Petroleumavfettning/tjärlösare 

Fullständig information, se Säkerhetsdatablad 
   FARA 

FÖRSTAHJÄLPEN Larmtelefon: 112 

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

Hudkontakt: Flytta den skadade personen bort från föroreningskällan. Ta av nedstänkta kläder. Tvätta 
huden noggrant med tvål och vatten. Sök läkarhjälp om irritation kvarstår efter tvättning. 

Kontakt med 
ögonen: 

Avlägsna eventuella kontaktlinser och håll ögonlocken brett isär. Fortsätt att skölja i minst 
15 minuter. Sök läkarhjälp om besvär kvarstår. 

Inandning: Flytta den skadade personen till frisk luft direkt. Vid andningssvårigheter, kan syrgas bli 
nödvändigt. Om andningen upphör, ge konstgjord andning. Sök omedelbart läkarhjälp. 

Förtäring: Framkalla inte kräkning. Skölj munnen noggrant med vatten. Om kräkning inträffar ska 
huvudet hållas lågt så att uppkastningen inte kommer ned i lungorna. Sök omedelbart 
läkarhjälp. 

SKYDDSUTRUSTNING 

Generellt: 

Hygienåtgärder: 

Handskydd: 

Kroppsskydd: 

Ögonskydd: 

Undersök var närmaste larmtelefon samt ögon- och nöddusch finns. 

Tvätta huden efter varje skift, före måltid, rökning och toalettbesök. Ta omedelbart av kläder 
som blivit förorenade. Ät inte, drick inte eller rök inte under hanteringen. 

Använd kemikalieresistenta skyddshandskar. Använd skyddshandskar av: nitrilgummi, 
neopren. 

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

Ögonspolningsanordning ska finnas tillgänglig. Använd korgglasögon. 

Andningsskydd: Om ventilationen är otillräcklig, så måste lämpligt andningsskydd bäras. Använd ett 
andningsskydd försett med följande filterdosa: Filter mot organiska ångor. 

ÅTGÄRDER VID BRAND 

Akut åtgärd: 

Brandfarlighet: 

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

Släck med skum, koldioxid eller torrt pulver. Släck endast mindre brand på egen hand. 
Undvik att släckvatten når vatten eller avlopp.

ÅTGÄRDER VID SPILL 

Akut åtgärd: Valla in spillet med sand, jord eller annat lämpligt icke brännbart material. Spill eller 
okontrollerat utsläpp till vattendrag måste omedelbart rapporteras till lämplig 
myndighetsinstans. 

Sanering: Använd lämplig skyddsutrustning. 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. Undvik att spill eller avrinningsvatten 
kommer ned i avlopp, avloppssystem eller vattendrag. 

Andra åtgärder: -


