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2.  ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN 
 

Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen Flytta den skadade till frisk luft 

Inandning 
Frisk luft 
Kontakta läkare om besvär kvarstår 

Hudkontakt 
Tag av nedstänkta kläder 
Tvätta huden med tvål och vatten 
Kontakta läkare om besvär kvarstår 

Kontakt med ögonen 
Skölj genast med vatten i flera minuter 
Håll ögonen vidöppna 
Kontakta läkare om irritation kvarstår 

Förtäring 
Framkalla ej kräkning, ge genast ett par glas mjölk eller vatten om 
den skakade är vid fullt medvetande 
Kontakta läkare vid illamående 

Övrigt  - 
 

 

3.  BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER 

 

 

 

1.  LOKAL INFORMATION 

Lämpliga brandsläckningsmedel Släckes med pulver, skum, koldioxid eller vatten 

Olämpliga släckmedel Undvik spridd vattenstråle vid brandsläckning (risk för att 
därigenom sprida branden) 

Särskilda faror som ämnet eller blandningen 
kan medföra 

Vid brand kan kolmonoxid, koldioxid och andra irriterande gaser 
frigöras 

Speciell skyddsutrustning för brandpersonal Vid brand skall lämpliga skyddskläder och andningsapparat 
användas 

Åtgärder vid brand Förhindra släckningsvattnet från att förorena ytvatten eller 
grundvattensystemet 
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4.  ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGT UTSLÄPP 
 

Personliga skyddsåtgärder, 
skyddsutrustning och åtgärder vid 
nödsituationer 

Använd lämplig skyddsutrustning (se punkt 8.2 i SDS-bladet) 

Miljöskyddsåtgärder 
Undvik utsläpp till avlopp eller vattendrag 
Vid spill eller okontrollerat utsläpp i vattendrag skall de 
kommunala myndigheterna kontaktas 

Metoder och material för inneslutning och 
sanering 

Spill samlas upp i täta behållare och lämnas för destruktion enligt 
gällande lokala föreskrifter 
Efter uppsamling skölj med rikliga mängder vatten 

Hänvisning till andra avsnitt 
Använd skyddskläder som angivits i punkt 8.2 i SDS-databladet 
Angående avfallshantering, se punkt 13 i SDS-databladet 

 

 

5.  BEGRÄNSNING AV EXPONERING / PERSONLIGT SKYDD 
 

Exponeringsvärden (DNEL) Ingen exponeringsgräns är angiven för ämnet 

Tekniska åtgärder Se till att ventilationen är tillfredställande 

Ögon / andningsskydd Använd heltäckande skyddsglasögon eller visir 

Skyddshandskar 
Vid risk för direktkontakt eller stänk skall skyddshandskar av 
Nitrilgummi användas 

Andra hudskydd Vid risk för direktkontakt eller stänk skall skyddskläder användas 

Andningsskydd 

Ingen särskild rekommendation angiven men andningsskydd 
kan fortfarande behövas under exceptionella omständigheter 
när det föreligger stark luftförorening 
Vid höga koncentrationer använd andningsskydd med filter A 
(brun), för organiska ångor 

Övrigt 

Arbetsplats och arbetsmetoder utformas så att direktkontakt med 
produkten förhindras 
Nöddusch och möjlighet till ögonspolning skall finnas på 
arbetsplatsen 
Ät, drick eller rök inte under hanteringen 
Normal rengöring av utrustning, arbetsplats och kläder 

 

 

6.  SAMMANSÄTTNING / INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR 
 

Kemiskt namn Konc. (%) CAS Nr. EG Nr. Klassificering R-fras H-fras 

Propylenglykol > 95% 57-55-6 200-338-0  -  -  - 

 


