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SKYDDSBLAD
Ecoren MP-61F Kallavfettning

 
  

Signalord: Fara

Faroangivelser: EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor
H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation

 
Artikelnr. 2611-0010, 2611-0025, 2611-0200, 2611-1000
Användningsområde Avfettningsmedel

Första hjälpen-åtgärd
Allmänt Försök aldrig ge medvetslös person vätska eller annat via munnen.
Allmäna symptom och effekter Risk för aspiration med kemisk lunginflammation som följd. Kan vid långvarig/ofta upprepad kontakt ge torr 

hud eller hudsprickor.
Irriterar ögonen. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Kan vid inandning ge irritation i luftvägarna. 
Huvudvärk, trötthet och
yrsel. Illamående. Medvetslöshet. Förtäring av större mängder produkt kan orsaka illamående och 
kräkningar.

Inandning Låt den skadade vila på varm plats med frisk luft. Kvarstår symptom uppsök läkare.
Hudkontakt Tag av förorenade kläder.

Tvätta huden med tvål och vatten.
Ögonkontakt Spola ögat flera minuter med tempererat vatten. Om irritation kvarstår kontakta läkare, helst 

ögonspecialist.
Förtäring Framkalla EJ kräkning.

Sök omedelbart läkare (Nödtel 112).
Information till hälsovårdspersonal Risk för aspiration med kemisk lunginflammation som följd.
Andra upplysningar Vid kontakt med läkare, se till att ha 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. Välj mekanisk slitstyrka med hänsyn till arbetsuppgiftens art enligt märkning med 
vidstående piktogram med fyra siffror som visar motstånd mot nötning, skäreffekter, rivning och punktering 
där 1 är sämst och 4 eller 5 är bäst. För begränsning av miljöexponering, se Avsnitt 12.

Begränsning av exponeringen på 
arbetsplatsen

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.
Använd skyddsglasögon, korgglasögon eller visir.
Använd skyddshandskar av butylgummi, Viton eller fluorgummi, eller rådfråga arbetsmedicinsk expert för 
alternativt material. Visa detta säkerhetsdatablad.
Välj mekanisk slitstyrka med hänsyn till arbetsuppgiftens art enligt märkning med vidstående piktogram 
med fyra siffror som visar motstånd mot nötning, skäreffekter, rivning och punktering där 1 är sämst och 4 
eller 5 är bäst.
Skydda all bar hud som kan tänkas komma i kontakt med produkten.
Använd lämpligt andningsskydd vid otillräcklig ventilation.
Gasmask med filter typ A (brun) kan behövas.
För begränsning av miljöexponering, se Avsnitt 12.

Rekommenderad typ av utrustning Gasmask med filter typ A (brun) kan behövas.
Lämpliga material Använd skyddshandskar av butylgummi, Viton eller fluorgummi, eller rådfråga arbetsmedicinsk expert för 

alternativt material. Visa detta säkerhetsdatablad.

Brandbekämpningsåtgärder
Lämpliga släckmedel Släckes med pulver, koldioxid eller skum.
Olämpliga brandsläckningsmedel Får ej släckas med vatten med högt tryck.
Brand- och explosionsrisker Vid brand kan hälsoskadliga eller i övrigt skadliga ämnen spridas. Avger brännbara ångor som kan bilda 

explosiv blandning med luft.
Observera att släckvattnet kan innehålla giftiga eller i övrigt skadliga ämnen. Brännbar men svårantändlig 
vätska.

Brandsläckningsmetoder Kyl slutna behållare som exponerats för brand med vatten.
Personlig skyddsutrustning Vid brand använd friskluftsmask.

Förebyggande åtgärder för att begränsa utsläpp
Allmänna åtgärder Använd rekommenderad skyddsutrustning, se avsnitt 8. Observera halkrisk vid läckage/spill.



Vid utsläpp i skyddat vatten, kontakta omedelbart räddningstjänsten, tel 112. Stäng av utrustning med 
öppen låga, glöd eller annan hetta.
Undvik inandning samt kontakt med hud och ögon.

Personliga skyddsåtgärder Använd rekommenderad skyddsutrustning, se avsnitt 8.
Observera halkrisk vid läckage/spill.

Miljöskyddsåtgärder Förhindra utsläpp till avlopp, mark eller vattendrag.
Kontakta räddningstjänsten vid större spill.

Inneslutning Sug upp vätskan i inert absorptionsmedel t ex vermikulit, samla ihop materialet och skicka det för 
avfallshantering. Spola området ordentligt med vatten.
Resterna efter sanering lämnas som farligt avfall. Kontakta kommunens renhållningsverk för närmare 
information. Visa detta säkerhetsdatablad.

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

Ansvarigt företag
Företagsnamn PK Produkter AB
Postadress Snickarvägen 1B
Postnr. 132 38 SALTSJÖ-BOO
Land Sverige
Telefon 010-129 40 00

 


