10037 Epoxy-thinner

Seaboost Oy
Nygrannaksentie 22a
02750 Espoo

Sisältää:
Innehåller:
Ksyleeni, etyylibentseeni, 1-metoksi-2-propanoli
Xylen, etylbenzen,

1-metoxi-2-propanol

Vaara

Fara
FI
Syttyvä neste ja höyry.
Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin.
Ärsyttää ihoa.
Ärsyttää voimakkaasti silmiä
Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.
Saattaa vahingoittaa elimiä (hengitystiet) pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa.
Haitallista joutuessaan iholle.
Haitallista hengitettynä
Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.
Säilytä lasten ulottumattomissa
Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty.
Estä staattisen sähkön aiheuttama kipinöinti.
Älä hengitä pölyä/savua/kaasua/sumua/höyryä/suihketta
Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta
Hakeudu lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia
EI saa oksennuttaa
JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin
JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja varmista vaivaton hengitys.
JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo/suihkuta iho vedellä.

JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka
huuhtomista.
Tulipalon sattuessa: Käytä palon sammuttamiseen kuivaa hiekkaa, kuivakemikaalia tai alkoholinkestävää vaahtoa.
Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä viileässä
Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.
SE
Brandfarlig vätska och ånga.
Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
Irriterar huden.
Orsakar allvarlig ögonirritation.
Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Kan orsaka organskador (vid inandning) genom lång eller upprepad exponering.
Skadligt vid hudkontakt.
Skadligt vid inandning
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Förvaras oåtkomligt för barn.
Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
Sök läkarhjälp vid obehag
Framkalla INTE kräkning
VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL/läkare
VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
Vid brand: Släck branden med torr sand, pulver eller alkoholbeständigt skum
VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt
Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

0,5 l

