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VERNEBLAD
Roth Compact Primer
Vis Sikkerhetsdatablad

Artikkelnr.

S798

Førstehjelpstiltak
Generelt
Innånding
Hudkontakt
Øyekontakt
Svelging

Informasjon til helsepersonell
Annen informasjon

Flytt den skadde fra forurensningskilden. Forurensede klær fjernes straks. Kontakt lege hvis ikke alt
ubehag gir seg.
Frisk luft. Sørg for frie luftveier, kontakt lege ved vedvarende irritasjon.
Fjern tilsølte klær. Vask straks huden med såpe og vann.
Skyll straks øyet med vann. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg.
Ved mindre mengder(en munnfull eller mindre): Skyll munnen med vann. Drikk vann eller melk. Kontakt
lege for vurdering.
Ved større mengder enn beskrevet ovenfor: Skyll munnen med vann. Drikk vann eller melk. Søk
øyeblikkelig lege. Fremkall ikke brekning.
Behandle symptomatisk.
Ved tvil eller ved vedvarende symptomer - søk legehjelp. Generell helsekontroll.

Verneutstyr
Symboler

Begrensning av eksponering på
arbeidsplassen
Åndedrettsvern
Håndvern
Øyevern
Annet hudvern enn håndvern
Annen informasjon

Mulighet for øyespyling skal finnes på arbeidsplassen. Sørg for bruk av anbefalt verneutstyr og vernetøy.
Tilstrekkelig generell og lokal avtrekksventilasjon.
Bruk støvmaske klasse P2 ved arbeider som medfører støvutvikling.
Ved langvarig eller gjentatt hudkontakt skal det brukes vernehansker.
Bruk tettsittende vernebriller eller ansiktsskjerm.
Ved risiko for direkte kontakt eller sprut bør verneklær brukes.
Alt verneutstyr bør være CE-merket. Forurensede klær må vaskes før de brukes igjen.

Tiltak ved brannslukking
Passende brannslukningsmidler
Uegnete brannslukningsmidler
Brann- og eksplosjonsfarer
Brannslukningsmetoder
Personlig verneutstyr
Annen informasjon

Velges i forhold til omgivende brann.
Ingen.
Ikke brannfarlig i henhold til lov om brannfarlige varer.
Bruk slokketiltak som egner seg for de lokale forholdene og miljøet rundt.
Ingen anbefaling angitt.
Bekjemp brannen med normal forsiktighet på behørig avstand.

Tiltak ved utslipp
Generelle tiltak
Sikkerhetstiltak for å beskytte
personell
Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre
miljø
Metoder for opprydding og rengjøring
Andre anvisninger

Bruk personlig verneutstyr som angitt i rubrikk 8.
Bruk beskrevet verneutstyr. Unngå innånding av støv. Unngå kontakt med hud og øyne. Bruk
oppsamlingsmetoder som støver minst mulig.
Søl samles opp og fjernes som beskrevet i punkt 13.
Bruk egnet støvsugerutstyr når dette er mulig.
Se rubrikk 1 for nødkontaktsinformasjon.
Se rubrikk 8 for opplysninger om egnet personlig utstyr.
Se rubrikk 13 for opplysninger om avfallshåndtering.

Ansvarlig firma
Firmanavn
Postnr.
Land
Telefon

Roth Nordic A/S
DK-3600 Fredrikssund
Danmark
+45 47 38 01 21

