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SKYDDSBLAD
Antibac Ytdesinfektion 75% våtservetter

 
  

Signalord: Fara

Faroangivelser: H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

Allmänt
Artikelnr. 601150, 601192, 601672, 603011
Användningsområde Desinfektion av släta ytor

75 %
PT2 Desinfektionsmedel och algicider som inte är avsedda att användas direkt
på människor eller djur
PT4 Ytor som kommer i kontakt med livsmedel och djurfoder

Första hjälpen-åtgärd
Allmänt Nödtelefon: se avsnitt 1.4. Vid medvetslöshet eller allvarliga fall, ring 112.
Inandning Frisk luft och vila. Kontakta läkare om besvär kvarstår.
Hudkontakt Tag av alla nedsmutsade kläder. Tvätta huden noggrant med vatten.
Ögonkontakt Skölj omedelbart med mycket vatten i minst 5 minuter. Håll ögonen vidöppna. Tag ut ev. kontaktlinser. 

Kontakta ögonläkare om irritation kvarstår.
Förtäring Drick ett par glas vatten eller mjölk. Framkalla inte kräkning. Kontakta läkare om besvär kvarstår.
Akuta symptom och effekter Inandning: kan orsaka dåsighet, yrsel, huvudvärk, trötthet, illamående, kräkningar.

Hudkontakt: kan verka avfettande efter frekvent användning.
Ögonkontakt: irritation.
Förtäring: irritation av slemhinnor, kräkningar och diarré. Kan ge liknande symptom som vid inandning.

Andra upplysningar Ingen specifik information från tillverkaren. Symptomatisk behandling.

Skyddsutrustning
Begränsning av exponeringen på 
arbetsplatsen

Använd god allmänventilation och lokal processventilation. Personlig skyddsutrustning skall vara CE-märkt 
och bör väljas i samråd med leverantören av sådan utrustning. Rekommenderad skyddsutrustning och 
angivna standarder är vägledande. Standarder bör vara av senaste version. En riskbedömning av 
arbetsplatsen/verksamheten (den faktiska risken) kan leda till andra kontrollåtgärder. Skyddsutrustningens 
lämplighet och hållbarhet beror på användningen.

Ögonskydd Använd skyddsglasögon vid risk för stänk.
Handskydd Använd handskar av motståndskraftigt material, t.ex.: Butylgummi. Nitrilgummi. Handsktjocklek skall tas 

fram i samarbete med leverantören av handskar. Handskens egenskaper kan variera hos de olika 
handskproducenterna.

Andningsskydd Behövs normalt inte.
Vid otillräcklig ventilation, använd halv- eller helmask med brunt filter (A) mot organiska lösningsmedel.

Hudskydd (av annat än händerna) Normala arbetskläder.
Andra upplysningar Möjlighet till ögonsköljning skall finnas vid arbetsplatsen.

Brandbekämpningsåtgärder
Lämpliga släckmedel Vattenspray eller dimma. Alkoholresistent skum. CO2 eller pulver.
Olämpliga brandsläckningsmedel Använd inte samlad vattenstråle.
Brand- och explosionsrisker Mycket brandfarligt. Ångorna kan bilda explosiva blandningar med luft.
Personlig skyddsutrustning Använd andningsapparat vid släckningsarbete. Vid utrymning använd om möjligt flyktmask.
Andra upplysningar Behållare i närheten av brand flyttas snarast eller kyls med vattenstråle. Förhindra utsläpp av släckvatten i 

avloppet.

Förebyggande åtgärder för att begränsa utsläpp
Personliga skyddsåtgärder Avlägsna alla antändningskällor och ventilera området. Använd personlig skyddsutrustning (se avsnitt 8).
Miljöskyddsåtgärder Undvik utsläpp till miljön.
Rengöringsmetod Samlas upp i för ändamålet avsedda behållare och skickas som farligt avfall i överensstämmelse med 

avsnitt 13.
Andra anvisningar Se även avsnitten 8 och 13.

Ansvarigt företag
Företagsnamn CCS Hygien A/S
Postadress Hyllie Stationstorg 2, 5 tr



Postnr. 215 32 Malmö
Land Sverige
Telefon +46 (0)40 680 15 40
Nödtelefon I nödsituation, ring 112:begär Giftinformation

 


