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OPLYSNINGSSKEMA FOR SIKKER HÅNDTERING

Turbo Tack 291

EUH 210 Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.

-

Monteringslim til de fleste byggeopgaver

Ved uheld: Kontakt læge eller skadestue - medbring etiketten eller dette sikkerhedsdatablad. Lægen
kan rette henvendelse til Arbejds- og miljømedicinsk klinik, Bispebjerg Hospital, tlf. 38 63 61 72. Ved
vedvarende symptomer eller ved tvivl om den tilskadekomnes tilstand skal der søges lægehjælp. Giv
aldrig en bevidstløs person vand eller lignende.

Bring personen ud i frisk luft og hold personen under opsyn.

Evt. forurenet hud skylles med vand.

Fjern evt. kontaktlinser. Skyl straks med vand (20-30 °C) i flere minutter. Søg læge.

Giv personen rigeligt at drikke og hold personen under opsyn. Ved ildebefindende: Kontakt
omgående læge og medbring dette sikkerhedsdatablad eller etiketten fra produktet. Fremkald ikke
opkastning, medmindre lægen anbefaler det. Sænk hovedet, således at evt. opkast ikke vil løbe
tilbage i munden og halsen.

Ingen særlige

Oplysning til lægen:
Medbring dette sikkerhedsdatablad.

Ingen særlige krav.

Nitrilgummi

Normalt ikke relevant, hvis lokalet er velventileret. Ved anvendelse i små, meget dårligt ventilerede
rum kan anvendes gasfiltermaske.

AX-filter

alkoholbestandigt skum, kulsyre, pulvere, vandtåge.

Vandstråle bør ikke anvendes, da det kan sprede branden.

Brandfolk bør anvende egnet beskyttelsesudstyr. Lukkede beholdere, der udsættes for ild, afkøles
med vand. Lad ikke vand fra brandslukning løbe ud i kloakker og vandløb.

Normal indsatsbeklædning og fuld åndedrætsbeskyttelse.

Ved direkte kontakt med kemikaliet kan indsatsleder kontakte kemikalieberedskabsvagten på telefon
45 90 60 00 (åbent 24 timer i døgnet), med henblik på yderligere rådgivning.

Ingen særlige krav.

Faresætninger

CAS-nr.

Anvendelse af stoffet eller præparatet

Generelt

Indånding

Hudkontakt

Øjenkontakt

Indtagelse

Generelle symptomer og virkninger

Anden information

Symboler

Egnet øjenbeskyttelse

Egnede handsker

Anbefalet udstyrstype

Anbefalet åndedrætsværn

Egnede slukningsmidler

Uegnet som brandslukningsmiddel

Brand- og eksplosionsfare

Personlige værnemidler

Anden information

Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse
af personer

https://app.ecoonline.com/+shf3e3f9be24360424cb76fbe3d9ef17e8bab2dfc34cf2e6a997abc7df8b7f0b50d9cd90012d5dad793cc057cd85dba343d6e5c99eefd265ee5fe41747530ae5c1?_k=18166482&_i=18502558&_l=3
https://app.ecoonline.com/+shf3e3f9be24360424cb76fbe3d9ef17e8bab2dfc34cf2e6a997abc7df8b7f0b50d9cd90012d5dad793cc057cd85dba343d6e5c99eefd265ee5fe41747530ae5c1?_k=18166482&_i=18502558&_l=3


Ansvarligt firma

Ingen særlige krav.

Brug sand, kattegrus, savsmuld eller universalbindemiddel til opsamling af væsker. Rengøring
foretages for så vidt muligt med rengøringsmidler. Opløsningsmidler bør undgås.

Se punkt 13 "Bortskaffelse" om håndtering af affald. Se afsnittet om "Eksponeringskontrol/personlige
værnemidler" for beskyttelsesforanstaltninger.

Dana Lim A/S

Københavnsvej 220

4600 Køge

Danmark

+45 56 64 00 70

82 12 12 12 Kontakt Giftlinien (åbent 24 timer i døgnet). Se punkt 4 om førstehjælpsforanstaltninger.

Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Oprensning

Andre anvisninger

Firmanavn

Postadresse

Land

Telefon

Nødtelefon
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