
Vis sikkerhetsdatablad

Generelt

Førstehjelpstiltak

Verneutstyr

Tiltak ved brannslukking

18.08.2022

VERNEBLAD

Virkon Aquatic

Fare

H315 Irriterer huden.
H318 Gir alvorlig øyeskade.
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

L-3821

Desinfeksjonsmiddel til bruk i akvakulturanlegg
AISE-P314 - Overflatedesinfeksjon; Manuell prosess
AISE-P315 Overflate desinfeksjon, spray og tørk/skyll, manuell prosess
AISE-P810 Desinfeksjonsmidler; halvautomatisk prosess.
Bløtlegging. Manuell prosess (AISE_CS_I01 & AISE_CS_I10).

Vis dette sikkerhetsdatablad til ev. tilstedeværende lege.

Flytt ut i frisk luft ved innhalering av støv. Kontakt lege ved irritasjoner i luftveiene.

Skyll huden med mye vann. Kontakt lege hvis ubehag oppstår.

Får man stoffet i øynene; skyll straks grundig med store mengder vann (også under øyelokk) og
kontakt lege. Ta ut eventuelle kontaktlinser. Fortsett skyllingen under transport til lege/sykehus.

Drikk 2-3 glass vann eller melk. Kontakt lege. FREMKALL IKKE BREKNING!

Behandle symptomatisk, dvs lege eller annet helsepersonell velger adekvat medisinsk behandling
utifra hvilke symptomer og grad av påvirkning som pasienten oppviser.

Irriterer huden. Gir alvorlig øyeskade.

Øyeskylleflaske.

Øyespylingsmuligheter bør finnes på arbeidsplassen.

Ansiktsbeskyttelse benyttes ved fare for direkte kontakt eller sprut. Bruk tettsittende vernebriller eller
ansiktsskjerm.

Kjemikalieresistente hansker (EN 374).

Butylgummi

Vanntåke. Alkoholresistent skum. Pulver.

Karbondioksid (CO2). Vannstråle bør ikke brukes, da det kan spre brannen.

Produktet er ikke brannfarlig.

Ved utilstrekkelig ventilasjon skal åndedrettsvern benyttes. Friskluftsmaske.

Varselord

Faresetninger

Artikkelnr.

Kjemikaliets bruksområde

Generelt

Innånding

Hudkontakt

Øyekontakt

Svelging

Generelle symptomer og virkninger

Akutte symptomer og virkninger

Særskilt førstehjelpsutstyr

Egnede tekniske tiltak

Egnet øyebeskyttelse

Egnede materialer

Egnede hansker

Egnede slokkingsmidler

Uegnede slokkingsmidler

Brann- og eksplosjonsfarer

Personlig verneutstyr

https://app.ecoonline.com/+shf3e3f9be24350e25c973fdeed2ef17e8bab2dfc043f3e0ae9dacc5dc8b7f0b50d9cf90012907b57776834e9cda97?_k=22043259&_i=22043259&_l=1
https://app.ecoonline.com/+shf3e3f9be24350e25c973fdeed2ef17e8bab2dfc043f3e0ae9dacc5dc8b7f0b50d9cf90012907b57776834e9cda97?_k=22043259&_i=22043259&_l=1


Tiltak ved utslipp

Ansvarlig firma

Benytt verneutstyr ved behov. Se punkt 8. Unngå støvdannelse. Unngå innånding av støv.

Unngå utslipp til dreneringssystemer, overflate- eller grunnvann.

Tas opp mekanisk og samles i egnet beholder. Kast som farlig avfall.
Nøytraliser med lut, kalk eller ammoniakk.

Se seksjon/avsnitt 1 for nødtelefon.
Se seksjon/avsnitt 8 for opplysninger om personlig verneutstyr.
Se seksjon/avsnitt 13 for mer informasjon om avfallsbehandling.

Lilleborg

Postboks 673 Skøyen, 0214 Oslo

0277 OSLO

NORGE

815 36 000

22 59 13 00 Giftinformasjonen

Sikkerhetstiltak for å beskytte personell

Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø

Opprydding

Andre anvisninger

Firmanavn

Postadresse

Land

Telefon

Nødtelefon
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