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VERNEBLAD
EDDIKSYRE 80%

CAS-nr.
EC-nr.
Kjemikaliets bruksområde

64-16-7
200-580-7
Sykdomsbehandling i birøkt

Førstehjelpstiltak
Generelt
Innånding
Hudkontakt
Øyekontakt
Svelging

Forurensede klær må fjernes øyeblikkelig.
Ved uhell ved innånding bringes den skadelidende til frisk luft og holdes i ro. Dersom åndedrettet er ujevnt
eller har stanset, gi kunstig åndedrett. Tilkall lege øyeblikkelig.
Vask øyeblikkelig av med såpe og rikelig med vann. Tilkall lege øyeblikkelig.
Skyll omgående med mye vann, også under øyelokkene, i minst 15 minutter. Fjern kontaktlinser. Kontakt
straks lege. Fortsett å rense øynene under transport til sykehus
Skyll munnen med vann og drikk deretter mye vann. Gi aldri moe gjennom munnen til en bevisstløs
person. Fremkall IKKE brekninger. Tilkall lege øyeblikkelig.

Verneutstyr
Åndedrettsvern
Håndvern

Øyevern

Pusteapparat med gassfilter.
Anbefalt filtertype: E
Hanskematerialet skal være ugjennomtrengelig og motstandsdyktig mot produktet.
Materiale: butylgummi
Gj.tregningstid: >=8t
Hansketykkelse: 0,5 mm
Tettsittende vernebriller

Tiltak ved brannslukking
Passende brannslukningsmidler
Uegnete brannslukningsmidler
Brann- og eksplosjonsfarer
Personlig verneutstyr

Bruk vannspray, alkoholresistent skum, tørrkjemikalier eller karbondioksid.
Vannstråle med høyt volum.
Ved sterk oppvarming dannes brennbare damper som med luft kan gi eksplosive blandinger. I tilfelle
brannfarlig, kan medbrytningsprodukter produseres som f.eks.: Karbonoksider
I tilfelle av brann: bruk trykkluftmaske. Bruk skikkelig kroppsvern (full vernedrakt)

Tiltak ved utslipp
Generelle tiltak

Bruk eget verneutstyr. Hold folk borte fra og på motvind side av utslipp/lekkasje. Sørg for tilstrekkelig
ventilasjon. Hold borte fra varme og antennelseskilder. Unngå kontakt med huden og øynene. Pust ikke
inn damper eller sprøytetåke.
Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre
Spyl ikke til overflatevann eller sanitær avløpssystem. Unngå penetrasjon av undergrunnen. Dersom
miljø
produktet forurenser elver og innsjøer eller avløp, bør de respektive myndighetene informeres.
Metoder for opprydding og rengjøring Begrens og samle spill med absorberende materiale som ikke er brennbart, (f.eks. sand, jord, diatomejord,
vermikulitt) og plasser i beholder for avskaffelse i henhold til lokale/nasjonale bestemmelser.
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