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NS TRUCKWASH 

Svanenmärkt alkalisk avfettning med vax 
Fullständig information, se Säkerhetsdatablad 

FARA 

FÖRSTAHJÄLPEN Larmtelefon: 112 

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

Hudkontakt: Tag genast av alla nedstänkta kläder. Skölj omedelbart med mycket vatten. Fortsätt att 
skölja i minst 15 minuter och sök läkarhjälp. 

Kontakt med 
ögonen: 

Skölj omedelbart med mycket vatten. Avlägsna eventuella kontaktlinser och håll ögonlocken 
brett isär. Fortsätt att skölja i minst 10 minuter.

Inandning: Flytta den skadade personen bort från föroreningskällan. Håll luftvägarna öppna. Utbildad 
personal kan hjälpa den skadade personen genom att tillföra syrgas. 

Förtäring: Skölj munnen noggrant med vatten. Ge några få små glas med vatten eller mjölk att dricka. 
Upphör om den skadade personen mår illa eftersom 
kräkning kan vara farligt. Om kräkning inträffar ska huvudet hållas lågt så att uppkastningen 
inte kommer ned i lungorna. Flytta den skadade personen till frisk luft och håll denne varm 
och i stillhet i en position som underlättar andningen. 

SKYDDSUTRUSTNING 

Generellt: Sörj för god ventlation. 

Hygienåtgärder: Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen. Tvätta händerna vid slutet på varje 
arbetspass och innan måltider, rökning och toalettbesök. Ät inte, drick inte eller rök inte 
under hanteringen. 

Handskydd: Kemikalie-resistenta skyddshandskar som ska uppfylla en godkänd standard. 

Kroppsskydd: Inga särskilda föreskrifter. 

Ögonskydd: Ögonskydd som uppfyller en godkänd standard ska användas. 

Andningsskydd: Andningsskydd som uppfyller en godkänd standard ska användas. 

ÅTGÄRDER VID BRAND 

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

Brandfarlighet: Produkten är inte brandfarlig. 

ÅTGÄRDER VID SPILL 

Akut åtgärd: Släpp inte ut i avlopp, vattendrag eller på marken. Inga åtgärder ska vidtagas utan lämplig 
utbildning eller ifall det innebär en personlig risk. Håll obehörig och oskyddad personal borta 
från spillområdet. 

Sanering: Använd lämpligt andningsskydd om ventilationen är otillräcklig. Undvik kontakt med huden 
och ögonen. Informera berörda myndigheter om miljöförorening. Valla in och absorbera spill 
med sand, jord eller annat icke brännbart material. Placera avfall i märkta, tillslutna 
behållare. Spola det förorenade området med mycket vatten. Lämna bort avfall till godkänd 
avfallshanteringsanläggning i enlighet med kraven från den lokala avfallsmyndigheten. 

Andra åtgärder: -


