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SKYDDSBLAD
Ecoren MPX-50 Entreprenadtvätt

 
 

Signalord: Fara

Faroangivelser: H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

Allmänt
Artikelnr. 2414-0010, 2414-0025, 2414-0200, 2414-1000
Användningsområde Rengöringsmedel

Första hjälpen-åtgärd
Allmänt Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
Inandning Flytta genast den skadade till frisk luft. Ge konstgjord andning om andningen har upphört. Vid 

andningssvårigheter låt utbildad personal ge den skadade syrgas. Låt den skadade vila på varm plats och 
kontakta omedelbart läkare.

Hudkontakt Spola med rikligt med vatten (nöddusch) och kontakta läkare. Tag av förorenade kläder.
Ögonkontakt Om möjligt avlägsna omedelbart eventuella kontaktlinser. Skölj genast med tempererat vatten 15 - 20 min 

med vidöppna ögon; Transportera omedelbart den skadade till sjukhus. Viktigt! Skölj även under 
transporten till sjukhus (ögonläkare).

Förtäring Skölj först munnen noggrant med mycket vatten och SPOTTA UT sköljvattnet. Drick sedan minst en halv 
liter vatten och kontakta läkare. Framkalla EJ KRÄKNING.

Allmänna symptom och effekter Vid inandning: Kan ge frätsår i näsa och svalg vid inandning, samt hosta och vid höga halter 
andningssvårigheter.
Vid kontakt med ögonen: Risk för permanenta ögonskador.
Vid hudkontakt: Frätskador kan uppstå.
Vid förtäring: Förtäring orsakar frätskador i munhåla och svalg, samt illamående och magsmärtor.

Andra upplysningar Vid kontakt med läkare, se till att ha etikett eller detta säkerhetsdatablad till hands.

Skyddsutrustning
Produktrelaterade åtgärder för att 
förhindra exponering

För förebyggande av risker i arbetet måste hänsyn tas till hälsofarorna (se Avsnitt 2, 3 och 11) med denna 
produkt eller någon av dess ingredienser enligt EU-direktiv 89/391 och 98/24 samt nationell 
arbetsmiljölagstiftning.

Lämpliga tekniska kontrollåtgärder: Hanteras i lokal med modern ventilationsstandard. Nöddusch och 
ögonspolning skall finnas på arbetsplatsen.

Lämplig ögonskydd Använd aldrig kontaktlinser vid arbete med detta ämne. Använd skyddsglasögon, korgglasögon eller visir.
Lämpliga material Använd skyddshandskar av butylgummi, Viton eller fluorgummi, eller rådfråga arbetsmedicinsk expert för 

alternativt material. Visa detta säkerhetsdatablad.
Rekommenderad typ av utrustning Använd lämpligt andningsskydd vid otillräcklig ventilation. Gasmask med filter B (grå, för oorganiska gaser 

och ångor) kan behövas.

Brandbekämpningsåtgärder
Lämpliga släckmedel Släckes med medel avsett för omgivande brand.
Brand- och explosionsrisker Ej brännbart. Vid brand kan frätande gaser spridas. Observera att släckvattnet kan vara frätande.
Personlig skyddsutrustning Vid brandsläckning använd heltäckande klädsel som skyddar mot frätande ämnen. Vid brand använd 

friskluftsmask.

Förebyggande åtgärder för att begränsa utsläpp
Allmänna åtgärder Inandas ej ångorna och undvik kontakt med hud, ögon och kläder vid sanering. Använd skyddshandskar 

som skyddar mot frätande ämnen vid sanering. Skydda ansikte och ögon med skärm eller skyddsglasögon 
vid sanering. Observera halkrisk vid läckage/spill. Kemskyddsdräkt bör användas vid allt räddnings- och 
saneringsarbete.

Miljöskyddsåtgärder Valla in utsläpp så att det inte rinner ner i dagvattenbrunnar eller i marken. Undvik utsläpp till mark, vatten 
eller avlopp.

Sanera Sug upp vätskan i inert absorptionsmedel t ex vermikulit, samla ihop materialet och skicka det för 
avfallshantering. Resterna efter sanering lämnas som farligt avfall. Kontakta kommunens renhållningsverk 
för närmare information. Visa detta säkerhetsdatablad. Efter noggrann grovsanering, gör rent förorenade 
ytor med vatten. Sörj för god ventilation efter sanering.

Andra anvisningar Se avsnitt 8 och 13 för personlig skyddsutrustning och avfallshantering.
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