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Suma Jade Pur-Eco L8 (SafePack)
 

 

Varselord: Fare
Faresetninger: H315 Irriterer huden.

H318 Gir alvorlig øyeskade.
 

Artikkelnr. L-7516079
Kjemikaliets bruksområde Oppvask i maskin.

Førstehjelpstiltak
Generelt Vis dette sikkerhetsdatablad til ev. tilstedeværende lege.
Innånding Hvis irritasjon vedvarer oppsøk lege.
Hudkontakt Skyll huden med mye vann. Kontakt lege hvis ubehag oppstår.
Øyekontakt Ta ut eventuelle kontaktlinser. Skyll straks grundig med mye vann, også under øyelokk. Fortsett å skylle i 

minst 15 minutter mens lege kontaktes.
Svelging Skyll munnen. Gi 2-3 glass med vann eller melk om skadede er ved bevissthet. FREMKALL IKKE 

BREKNINGER. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg.
Særskilt førstehjelpsutstyr Øyeskylleflaske
Informasjon til helsepersonell Ved sprut i øyet er det viktig å sikre mest mulig effektiv øyeskylling evt ved inndrypping av 

lokalanastetikum.

Verneutstyr
Begrensning av eksponering på 
arbeidsplassen

Bruk angitt verneutstyr i situasjoner hvor det kan være fare for sprut/søl og direkte kontakt med produktet. 
Øyedusj bør finnes på arbeidsplassen.

Åndedrettsvern Ikke nødvendig, med mindre det dannes spraytåke. Benytt isåfall: Støvfiltermaske klasse P2 for faste 
partikler og spraytåke/aerosoler.

Håndvern Bruk hansker av butyl- eller nitrilgummi.
Øyevern Bruk vernebriller eller ansiktsskjerm i brukssituasjoner hvor det kan være fare for sprut/søl i øynene.
Annet hudvern enn håndvern Normalt ikke nødvendig.

Tiltak ved brannslukking
Passende brannslukningsmidler Slukningsmiddel velges mht. omgivende brann.
Uegnete brannslukningsmidler Ingen kjente.
Brann- og eksplosjonsfarer Produktet er ikke brennbart.
Personlig verneutstyr Bruk bærbart åndedrettsvern og fullt verneutstyr ved brann.

Tiltak ved utslipp
Sikkerhetstiltak for å beskytte 
personell

Bruk egnet verneutstyr. Se pkt. 8.

Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre 
miljø

Spyl ikke store mengder til overflatevann eller sanitær avløpssystem.

Metoder for opprydding og rengjøring Taes opp mekanisk og samles i egnet beholder. Kast som farlig avfall. Små mengder spyles bort med 
store mengder vann.

Andre anvisninger Se seksjon 1 for nødtelefon.
Se seksjon 8 for opplysninger om personlig verneutstyr.
Se seksjon 13 for mer informasjon om avfallsbehandling.

Ansvarlig firma
Firmanavn Lilleborg
Postadresse Postboks 673 Skøyen
Postnr. 0214 OSLO
Land NORGE
Telefon 815 36 000
Nødtelefon Giftinformasjonen:22 59 13 00

 


