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SKYDDSBLAD
Ecoren MPX-91 Fordonstvätt Eco

 
 

Signalord: Fara

Faroangivelser: H315 Irriterar huden. H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
 

Artikelnr. 2413-0010, 2413-0025, 2413-0200, 2413-1000
Användningsområde Rengöringsmedel

Första hjälpen-åtgärd
Allmäna symptom och effekter Irritation.
Inandning Låt den skadade vila på varm plats med frisk luft. Kvarstår symptom uppsök läkare.
Hudkontakt Spola med rikligt med vatten i minst 5 minuter.
Ögonkontakt Spola ögat flera minuter med tempererat vatten. Om irritation kvarstår kontakta läkare, helst 

ögonspecialist.
Förtäring Drick genast ett par glas mjölk eller grädde.

Framkalla EJ kräkning.
Kontakta läkare.

Andra upplysningar Ej relevant.

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. För begränsning av miljöexponering, se Avsnitt 12.

Lämpliga material Skyddshandskar märkta "Low Chemical resistant" eller "Waterproof" eller med vidstående piktogram 
rekommenderas.
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.

Brandbekämpningsåtgärder
Lämpliga släckmedel Alla vanliga släckmedel kan användas.
Personlig skyddsutrustning Vid brand använd friskluftsmask.

Kyl slutna behållare som exponerats för brand med vatten.

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. Undvik kontakt med hud och 
ögon.

Miljöskyddsåtgärder Förhindra utsläpp till avlopp, mark eller vattendrag. Kontakta räddningstjänsten vid större spill.
Inneslutning Vallas in med inert absorptionsmedel t ex vermikulit.

Uppsamlas försiktigt och transporteras sedan till avfallshanteringsanläggning. 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

 


