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VERNEBLAD
AIR SPONGE

 
 

Varselord: Advarsel

Faresetninger: H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon. H319 Gir alvorlig øyeirritasjon. H412 Skadelig, med 
langtidsvirkning, for liv i vann.

Generelt
Kjemikaliets bruksområde Absorbent.

Førstehjelpstiltak
Generelt Kontakt alltid lege ved ubehag, irritasjon eller andre vedvarende symptomer. Dersom det er nødvendig 

med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
Innånding Fjern personen til frisk luft og sørg for at vedkommende puster behagelig .
Hudkontakt Skyll huden med mye vann. Ta av tilsølte klær. Oppsøk lege ved vedvarende irritasjon.
Øyekontakt Skyll straks med mye vann i flere minutter (hold øyenlokk utbrettet, ta av eventuelle kontaktlinser). Oppsøk 

lege ved vedvarende irritasjon.
Svelging Ring Giftinformasjonen eller lege hvis du føler deg uvel.
Generelle symptomer og virkninger I alle tilfeller av tvil, eller hvis symptomene vedvarer, kontakt lege. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Gir 

alvorlig øyeirritasjon.
Annen informasjon Fare for varige skader dersom førstehjelp ikke settes i gang omgående. Legebehandling nødvendig. Påse 

at medisinsk personell er informert om det aktuelle materialet, og at de tar nødvendige forholdsregler for å 
beskytte seg selv. Ved behov for medisinsk assistanse, ha beholderen og/eller etiketten tilgjengelig.

Verneutstyr
Symboler   

Egnede tekniske tiltak Sørg for god ventilasjon på arbeidsplassen. Sørg for tilgang til øyeskylleutstyr ved arbeidsplassen. Følg de 
vanlige forholdsregler ved håndtering av kjemikalier. Bruk verneutstyr som oppgitt under.

Egnet øyebeskyttelse Bruk tettsittende vernebriller ved fare for kontakt.
Egnede materialer Bruk godkjente vernehansker. Det angitte hanskematerialet er foreslått etter en gjennomgang av 

enkeltstoffene i produktet og kjente hanskeguider.
Egnede hansker Nitril. Gummi.
Anbefalt åndedrettsvern Halv- eller helmaske ,P2/P3

Tiltak ved brannslukking
Egnede slokkingsmidler Vannspray. Tørrpulver. Skum. Karbondioksid.
Uegnede slokkingsmidler Vann i samlet stråle.
Brann- og eksplosjonsfarer Ikke brannfarlig iht lov om brannfarlige varer.
Personlig verneutstyr Ikke forsøk å iverksette tiltak uten tilstrekkelig verneutstyr.

Tiltak ved utslipp
Generelle tiltak Unngå kontakt med hud og øyne. Unngå innånding av damp.
Sikkerhetstiltak for å beskytte 
personell

Ventiler det området hvor det er sølt.

Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre 
miljø

Unngå utslipp til miljøet.

Opprydding Ta opp væskesøl med absorberende materiale. Kast material eller rester på et autorisert mottak.
Andre anvisninger For videre behandling av avfall se avsnitt 13.

Ansvarlig firma
Firmanavn Air Sponge Norge AS
Postadresse Ole Deviks Vei 48
Postnr. 0668 Oslo
Land NORWAY
Telefon 22659000

 


