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SKYDDSBLAD
Centro Basic Rotbruk

 
 

Signalord: Varning
Faroangivelser: H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

H315 Irriterar huden.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

 
Artikelnr. 213030
Användningsområde Används på underlag av betong, gips, trä, isolering m.m. antingen som ett flytande golv på plast, annan 

typ av glidskikt eller med vidhäftning.

Första hjälpen-åtgärd
Allmänt Flytta den skadade från förorenat område. Avlägsna förorenade kläder omedelbart. Kontakta läkare om 

besvär kvarstår.
Inandning Frisk luft. Säkra luftvägarna, kontakta läkare om irritation kvarstår.
Hudkontakt Tag av förorenade kläder. Tvätta genast huden med tvål och vatten.
Ögonkontakt Viktigt! Skölj genast med vatten i minst 15 minuter. Genast till sjukhus-ögonläkare. Fortsätt sköljningen 

under transport till sjukhus.
Förtäring När små mängder (en munsbit eller mindre): Skölj munnen med vatten. Drick vatten eller mjölk. Kontakta 

din läkare för utvärdering.
För större mängder än vad som beskrivs ovan: Skölj munnen med vatten. Drick vatten eller mjölk. Sök 
läkarvård omedelbart. Framkalla inte kräkning.

Information till hälsovårdspersonal Förtäring av produkten skall behandlas som kemiska brännskador.
Andra upplysningar Allmän hälsokontroll.

Skyddsutrustning
Symboler     

Begränsning av exponeringen på 
arbetsplatsen

Möjlighet till ögonspolning bör finnas. Utnyttja rekommenderad skyddsutrustning och skyddskläder. God 
allmänventilation och lokal processventilation.

Andningsskydd Använd dammask klass P2 vid arbete som medför damm.
Handskydd Använd skyddshandskar vid långvarig eller upprepad hudkontakt.
Ögonskydd Skyddsglasögon eller ansiktsskärm bör användas vid risk för stänk. Använd tättslutande skyddsglasögon 

vid risk för dammbildning.
Hudskydd (av annat än händerna) Med risk för direktkontakt eller stänk skyddskläder bör användas.
Andra upplysningar All personlig skyddsutrustning ska vara CE-märkta. Förorenade kläder måste tvättas innan återanvändning.

Brandbekämpningsåtgärder
Lämpliga släckmedel Invald i förhållande till omgivande brand.
Olämpliga brandsläckningsmedel Ingen.
Brand- och explosionsrisker Inte brandfarligt enligt lagstiftningen i brandfarliga varor.
Brandsläckningsmetoder Använd släckningsmedel som är lämpliga för lokala förhållanden och omgivande miljö.
Personlig skyddsutrustning Ingen anmärkning angiven.
Andra upplysningar Bekämpa branden på vanligt sätt på behörigt avstånd.

Förebyggande åtgärder för att begränsa utsläpp
Allmänna åtgärder Använd personlig skyddsutrustning som anges i avsnitt 8.
Personliga skyddsåtgärder Använd föreskriven skyddsutrustning. Se avsnitt 8. Undvik kontakt med ögonen och långvarig kontakt med 

huden. Undvik dammbildning och spridning av damm.
Miljöskyddsåtgärder Spill samlas upp och avlägsnas som angett i punkt 13.
Rengöringsmetod Använd lämplig dammsugare när det är möjligt.

Andra anvisningar Se avsnitt 1 för kontaktinformation i en nödsituation.
Se avsnitt 8 för information om lämplig personlig utrustning.
Se avsnitt 13 för avfallshantering.

Ansvarigt företag
Företagsnamn Centro kakel & klinker AB
Postadress Girovägen 3
Postnr. SE 175 62 Järfälla
Land Sverige
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