28.06.2021

VERNEBLAD
Ships and vessels Water Cleaner

Varselord:

Fare

Faresetninger:

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon. H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene. H410 Meget giftig, med
langtidsvirkning, for liv i vann.

Generelt
Kjemikaliets bruksområde

Desinfeksjonstabletter.

Førstehjelpstiltak
Innånding
Hudkontakt
Øyekontakt
Svelging
Generelle symptomer og virkninger
Annen informasjon

Sørg for ro, varme og frisk luft.
Vask med såpe og vann. Skyll/dusj huden med vann.
Skyll straks øynene med rennende, romtemperert vann. Pass på å skylle under øvre og nedre øyelokk.
Fortsett å skylle i minst 15 minutter. Tilkall lege straks.
Skyll munnen og drikk rikelig med vann. IKKE framkall brekning. Tilkall lege straks.
Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan forårsake irritasjon ved innånding.
Ingen ytterligere opplysninger finnes for øyeblikket.

Verneutstyr
Symboler

Egnede tekniske tiltak
Egnet øyebeskyttelse
Hud- / håndbeskyttelse, kortsiktig
kontakt
Hud- / håndbeskyttelse, langvarig
kontakt
Egnede hansker
Anbefalt utstyrstype

Sørg for tilstrekkelig generell og lokal avtrekksventilasjon.
Benytt tettsittende vernebriller når større mengder bruksoppløsning skal håndteres.
Benytt vernehansker.
Benytt vernehansker.
Naturgummi.
Støvfilter P2 (for fint støv).

Tiltak ved brannslukking
Egnede slokkingsmidler
Brann- og eksplosjonsfarer
Brannslokkingsmetoder
Personlig verneutstyr
Annen informasjon

Karbondioksid (CO2) Pulver. Vann i spredt stråle.
Større branner slukkes med vann i spredt stråle.
Ikke brannfarlig i henhold til lov om brannfarlige varer.
Bruk standard brannslukningsrutiner og vurder faremomentene ved andre involverte stoffer.
Ved opphold i brannområdet må det benyttes åndedrettsvern med uavhengig lufttilførsel.
Kontaminert brannslukningsvann samles opp adskilt, må ikke slippes ut i miljøet.

Tiltak ved utslipp
Generelle tiltak
Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre
miljø
Opprydding
Andre anvisninger

Bruk personlig verneutstyr som angitt i seksjon 8. Påse at uvedkommende fjernes fra ulykkesstedet.
La ikke produktet komme ned i kloakk/overflatevann/grunnvann. Meld fra til ansvarlig
myndighet(politi/kommuneingeniør/miljøvernsjef/ Miljødirektoratet)ved større spill/lekkasjer.
Tas opp mekanisk. Oppsamlet materiale leveres i lukkede og merkede beholdere til godkjent
mottaksstasjon.
Se også avsnitt 7: Håndtering og lagring Se også avsnitt 8: Eksponeringskontroll/ personbeskyttelse. Se
seksjon 13 for videre informasjon om avfall.

Ansvarlig firma
Firmanavn
Postadresse
Postnr.
Land
Telefon
Nødtelefon

MAXMARIN AS
Trimveien 10
3151 Tolvsrød
Norge
+47 913 87 318
Giftinformasjonen :22 59 13 00

