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Gevaren voor mens en milieu

Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Noodprocedure

Eerste hulp maatregelen

Bevat natriumhydroxide (Sodium Hydroxide).

Signaal woord: Gevaar.

Gevarenaanduidingen: H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

De volgende informatie is van toepassing voor het gebruik zoals vermeld is in subrubriek 1.2 van het veiligheidsinformatieblad.
Indien beschikbaar wordt voor instructies voor de toepassing en hanteren van het product verwezen naar het product informatie blad.
In deze rubriek worden normale gebruiksomstandigheden verondersteld

Aanbevolen veiligheidsmaatregelen voor het hanteren van het onverdunde product:
Dekt activiteiten zoals vullen en overbrengen naar applicatie apparatuur, flessen of emmers

Passende technische maatregelen: Indien het product wordt verdund met behulp van specifieke doseersystemen zonder risico van spatten
of direct huidcontact, zijn de persoonlijke beschermingsmiddelen zoals beschreven in deze rubriek niet
vereist. Waar mogelijk: gebruiken in geautomatiseerde / gesloten systemen en bedek open houders.
Verplaatsing door pijpleidingen. Vullen met automatische systemen. Gebruik hulpmiddelen bij het
handmatig hanteren van het product.

Passende organisatorische maatregelen: Vermijdt, waar mogelijk, direct contact en/of spatten. Personeel opleiden.
Persoonlijke beschermingsmiddelen
Oog / gezicht bescherming (nauwsluitende) Veiligheidsbril (EN 166).
Handbescherming: Chemisch-bestendige beschermende handschoenen (EN 374). Houd rekening met specifieke lokale

gebruiksomstandigheden, zoals risico van spatten, snijden, contact tijd en temperatuur.
Lichaamsbescherming: Chemisch bestendige kleding en laarzen dragen als directe blootstelling aan de huid en/of spatten

kunnen optreden (EN 14605).
Ademhalingsbescherming: Bij normaal gebruik is ademhalingsbescherming niet nodig. Echter inademing van damp, spray, gas of

aerosol moet worden voorkomen.

Milieublootstellingsmaatregelen: Mag niet onverdund of niet geneutraliseerd in oppervlaktewater of in afwateringskanaal geloosd worden.

Aanbevolen veiligheidsmaatregelen bij het hanteren van het verdunde product:
Aanbevolen maximum concentratie (%)  25

Passende technische maatregelen: Bij normaal gebruik zijn geen speciale maatregelen nodig.
Passende organisatorische maatregelen: Vermijdt, waar mogelijk, direct contact en/of spatten. Personeel opleiden.

Persoonlijke beschermingsmiddelen
Oog / gezicht bescherming Bij normaal gebruik zijn geen speciale maatregelen nodig.
Handbescherming: Chemisch-bestendige beschermende handschoenen (EN 374). Houd rekening met specifieke lokale

gebruiksomstandigheden, zoals risico van spatten, snijden, contact tijd en temperatuur.
Lichaamsbescherming: Bij normaal gebruik zijn geen speciale maatregelen nodig.

Milieublootstellingsmaatregelen: Bij normaal gebruik zijn geen speciale maatregelen nodig.

Geschikte blusmiddelen Koolstofdioxide. Droogpoeder. Watersproeistraal. Grotere brand met waterstraal of met schuim
bestrijden.

Milieuvoorzorgsmaatregelen Niet in de riolering/het oppervlaktewater/het grondwater laten terechtkomen. Met veel water verdunnen.
Reinigingsmethoden Gebruik een neutralisatie middel. Met vloeistofbindend materiaal (zand, bergmeel, universele binder,

zaagsel) opnemen. Zorg voor voldoende ventilatie.

Inademing: Bij onwel voelen een arts raadplegen.
Aanraking met de huid: Was de huid met lauw, zacht stromend water gedurende minstens 30 minuten. Verontreinigde kleding

onmiddellijk uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. Onmiddellijk een
ANTIGIFCENTRUM (B) of een arts (NL) raadplegen.

Aanraking met de ogen: Onmiddellijk de ogen voorzichtig afspoelen met lauw water gedurende een aantal minuten.
Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM (B) of
een arts (NL) raadplegen.

Inslikken: De mond spoelen. Drink onmiddellijk 1 glas water. GEEN braken opwekken. Rustig houden. Onmiddellijk
een ANTIGIFCENTRUM (B) of een arts (NL) raadplegen.

Controleer altijd het etiket van het produkt en raadpleeg het Veiligheidsinformatieblad voor meer informatie.  De gegevens zijn gebaseerd
op de momentele stand van onze kennis. Zij beschrijven echter geen garantie van producteigenschappen en vestigen geen contractuele

rechtsbetrekking.
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