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SKYDDSBLAD
Ecoren Cocosavfettning

 
 

Signalord: Fara

Faroangivelser: H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
 

Artikelnr. 209005, 209015, 209030, 209205, 2511-0005, 2511-0010, 2511-0025, 2511-0200, 2511-0205, 2511-
1000

Användningsområde Rengöringsmedel

Första hjälpen-åtgärd
Allmänt Vid minsta tvekan eller om symptom kvarstår, sök läkare.
Allmäna symptom och effekter Ingen ytterligare, relevant information tillgänglig.
Inandning För den skadade till frisk luft samt skölj näsa, mun och svalg med vatten.
Hudkontakt Tag av förorenade kläder.

Tvätta huden med tvål och vatten.
Ögonkontakt Spola ögat flera minuter. Om irritation kvarstår kontakta läkare, helst ögonspecialist för råd om fortsatt 

behandling. Ange
märkning enligt avsnitt 2 i detta säkerhetsdatablad.
Om möjligt avlägsna omedelbart eventuella kontaktlinser.

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

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.

Brandbekämpningsåtgärder
Lämpliga släckmedel Ej brännbart; Släckes med medel avsett för omgivande brand.
Brand- och explosionsrisker Vid brand kan hälsoskadliga eller i övrigt skadliga ämnen spridas.

Observera att släckvattnet kan innehålla giftiga eller i övrigt skadliga ämnen.
Personlig skyddsutrustning Skyddsåtgärder vidtas med hänsyn till övrigt material på brandplatsen.

Vid brand använd friskluftsmask.

Förebyggande åtgärder för att begränsa utsläpp
Allmänna åtgärder Använd rekommenderad skyddsutrustning, se avsnitt 8.

Undvik inandning samt kontakt med hud och ögon.
Miljöskyddsåtgärder Undvik utsläpp till mark, vatten eller avlopp.
Inneslutning Mindre spill kan torkas upp, eller spolas bort med vatten. Större spill bör samlas upp och skickas till 

förbränning enligt lokala regler. 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

 


