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Arbejdspladsbrugsvejledning

Identifikation af produkt

Navn: Ovn- og grillrens            PR-nummer: 2270582

Intern navn: 1412.65                   Udarbejdet: 28-5/2011

Anvendelse: Rengøringsmiddel

Oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet og arbejdspladsbrugsvejledning

Well Done Denmark · Havnevej 7 · 8500 Grenå · Tlf.: +45 2242 7069

www.welldone-denmark.dk · info@welldone-denmark.dk

Nødtelefon: 82121212 (Giftlinien)

Klassificering af stoffet eller blandingen

DPD- klassificering: C;R35 Alvorlig ætsningsfare.

Stoffet er optaget på Arbejdstilsynets liste over organiske opløsningsmidler

Sundhed

· Undgå indånding af dampe.

· Der skal være adgang til rindende vand.

· Vask hænder før pauser, toiletbesøg og efter endt arbejde.

· Skift handsker ofte. Handsker skal følge EN 374.

Sikkerhedsvejledning

· Brug særligt arbejdstøj, egnede beskyttelseshandsker, maske og -briller/ansigtsskærm.

· Må kun bruges på steder med god ventilation.

· Bland ikke med andre rensemidler.

· Opbevares i originalemballagen.

Mærkningselementer

Indeholder: Kaliumhydroxid



Førstehjælpsforanstaltninger

Indånding: Søg frisk luft. Søg læge ved vedvarende ubehag.

Indtagelse:  Skyl munden grundigt og drik 1-2 glas vand i små slurke. 

Søg omgående læge. Fremkald ikke opkastning.

Hud: Fjern forurenet tøj. Vask huden længe og grundigt med vand.  

Søg læge ved vedvarende ubehag.

Øjne: Spil øjet godt op, fjern eventuelle kontaktlinser og skyl straks med vand 

(helst fra øjenskyller) og søg omgående læge.

Fortsæt skylningen til lægen overtager behandlingen.

Øvrige oplysninger: Ved henvendelse til læge medbringes sikkerhedsdatablad eller etiket.

Brandbekæmpelse

· Ved brand eller kraftig opvarmning spaltes produktet og brandfarlige og giftige luftarter kan dannes.

· Produktet er ikke umiddelbart antændeligt. Flammepunkt: >80°C

· Egnede slukningsmidler: Sluk med pulver, skum, kulsyre eller vandtåge.

· Brug ikke vandstråle, da det kan sprede branden.

· Hvis det kan gøres uden fare, fjernes beholdere fra det brandtruede område.

· Undgå indånding af dampe og røggasser søg frisk luft.

Forholdsregler overfor udslip ved uheld

·  Inddæmning og oprensning - Spild inddæmmes og opsamles med sand eller andet absorberende 

materiale og overføres til egnede affaldsbeholdere.

· Personlige sikkerhedsforanstaltninger

· For ikke indsatspersonel: Brug handsker.

· For indsatspersonel: Udover ovenstående: Kemikalieindsatsdragt svarende til EN 943-2 anbefales.

Miljø

Produktet skal ikke mærkes som miljøfarligt.

Undgå at udlede større mængder koncentreret spild og rester til kloak.

Opbevaring

Opbevares forsvarligt, under lås og utilgængeligt for børn.

Opbevares på et tørt, køligt og ventileret sted.

Opbevares ved temperaturer under 45°C.

Materiale der skal undgås

Undgå kontakt med syrer, oxidations - og reduktionsmidler.

Undgå kontakt med aluminium.


