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pH (leverans): 9,0 -9,5

SKYDDSBLAD
ScrewGrab

Allmänt
Användningsområde

ScrewGrab friktionspasta är avsedd att öka friktionen mellan verktyg och skruv.

Första hjälpen-åtgärd
Allmänt
Inandning
Hudkontakt
Ögonkontakt
Förtäring

Allmänna symptom och effekter

Vid minsta tveksamhet eller om symtom kvarstår, sök läkarhjälp. Ge inte något att dricka vid
medvetslöshet.
Frisk luft, värme och vila, helst i bekväm, sittande ställning. Kontakta läkare om besvär kvarstår.
Tag av nedstänkta kläder och tvätta huden med tvål och vatten. Kontakta läkare om besvär kvarstår.
Skölj genast med rikliga mängder vatten i upp till 15 min. Avlägsna eventuella kontaktlinser och håll ögat
vidöppet. Kontakta läkare om besvär kvarstår.
Skölj genast munnen och drick rikligt med vatten. Framkalla INTE kräkning. Kontakta läkare om besvär
kvarstår.
Ingen anmärkning angiven.

Skyddsutrustning
Symboler

Produktrelaterade åtgärder för att
förhindra exponering
Ögonskydd
Handskydd
Andningsskydd
Hudskydd (av annat än händerna)

Tvätta händerna när arbetet med produkten avslutats, innan raster och vid arbetsdagens slut.
Använd skyddsglasögon vid risk för direktkontakt med ögonen.
Använd lämpliga handskar vid risk för hudkontakt. Lämpliga handsktyper kan anvisas av
handskleverantören.
Andningsskydd behövs inte under normala användningsförhållanden.
Normala arbetskläder.

Brandbekämpningsåtgärder
Lämpliga släckmedel
Brand- och explosionsrisker
Personlig skyddsutrustning

Släck med skum, pulver, koldioxid eller vattendimma. Välj släckmedel utifrån lokala förhållanden och
omgivande miljö.
Produkten är inte brandfarlig.
Använd skyddskläder för brandbekämpning och andningsapparat.
Bär tryckluftsmask under brandbekämpning, vid behov.

Förebyggande åtgärder för att begränsa utsläpp
Allmänna åtgärder
Personliga skyddsåtgärder
Miljöskyddsåtgärder
Rengöringsmetod

Andra anvisningar

Sörj för god ventilation.
Undvik kontakt med hud och ögon. Angående personlig skyddsutrustning, se punkt 8.
Undvik utsläpp i avlopp, på marken och i vattenmiljö. Vid större utsläpp till avlopp/vattenmiljö, kontakta de
kommunala myndigheterna.
Större spill tas upp med inert absorberande material. Absorbera i sand, kiselgur, syrabindemedel,
universalbindemedel, sågspån. Spill samlas upp i täta behållare och lämnas för destruktion enligt gällande
lokala föreskrifter.
Angående brand, se avsnitt 5. Angående avfallshanteringen, se avsnitt 13.

Ansvarigt företag
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