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VERNEBLAD
FumiGol Flush Insecticide Smoke

Varselord:

Fare

Faresetninger:

H271 Kan forårsake brann eller eksplosjon; sterkt oksiderende. H317 Kan utløse en allergisk
hudreaksjon. H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Generelt
Kjemikaliets bruksområde

Røykbasert behandling mot innsekter og små krypdyr

Førstehjelpstiltak
Generelt
Hudkontakt
Øyekontakt
Generelle symptomer og virkninger

Annen informasjon

Kontakt alltid lege ved ubehag, irritasjon eller andre vedvarende symptomer. Gi aldri noe
gjennom munnen til en bevisstløs person.
Vask forsiktig med mye såpe og vann uten å skrubbe.
Skyll straks øyet med mye vann mens du løfter øyelokkene. Fortsett å skylle i minst 15
minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
Hudirritasjon tegn og symptomer kan inkludere en brennende følelse, hevelse og / eller blister. Hvis
materialet kommer inn i lungene, kan tegn og symptomer innbefatte irritasjon av slimhinnene i luftveiene.
Utbruddet av åndedrettssymptomer kan forsinkes i flere timer etter eksponering. Kan forårsake allergisk
reaksjon. I alle tilfeller av tvil, eller hvis symptomene vedvarer, kontakt lege. Kan utløse en allergisk
hudreaksjon.
Fare for varige skader dersom førstehjelp ikke settes i gang omgående. Legebehandling nødvendig. Påse
at medisinsk personell er informert om det aktuelle materialet, og at de tar nødvendige forholdsregler for å
beskytte seg selv. Ved behov for medisinsk assistanse, ha beholderen og/eller etiketten tilgjengelig.

Verneutstyr
Symboler

Egnede tekniske tiltak
Egnet øyebeskyttelse
Egnede materialer
Egnede hansker

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon, noe som kan oppnås ved hjelp av god lokal avtrekksventilasjon og
generelt god ventilasjon.
Bruk tettsittende vernebriller ved fare for kontakt.
Bruk godkjente vernehansker. Det angitte hanskematerialet er foreslått etter en gjennomgang av
enkeltstoffene i produktet og kjente hanskeguider.
Nitrilgummi. Lateks. PVC.

Tiltak ved brannslukking
Egnede slokkingsmidler
Uegnede slokkingsmidler
Brann- og eksplosjonsfarer
Annen informasjon

Pulver eller CO2 apparat. For større branner, bruk vanndusj, tåke eller alkoholresistent skum.
Rettet vannstråle.
Ikke brannfarlig iht lov om brannfarlige varer.
Hold nærliggende beholdere avkjølt ved oversprøytning med vann. Hvis det er mulig, fjernes produktet fra
faresonen. Dem opp for rester og slukkevann for å hindre materiale fra å komme i kloakkavløp, grøfter og
vassdrag.

Tiltak ved utslipp
Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre
miljø
Opprydding
Andre anvisninger

Søl må ikke tilføres kloakkavløp og/eller overflatevann. Unngå utslipp til vannmiljøet. Hvis produktet
forurenser innsjøer, elver eller avløp, informer relevante myndigheter i henhold til lokale bestemmelser.
Relevante myndigheter kan f eks være: Brannvesenet (110) eller Miljødirektoratet.
Ikke spyl bort rester med vann. Behandles som forurenset avfall. La produktrester fordampe eller sug opp
med et egnet absorberende materiale og på en sikker måte. Fjern forurenset jord.
Se avsnitt 13 for viderebehandling av avfall.
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