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VERNEBLAD
Ren Høytrykksvask

 
 

Varselord: Fare

Faresetninger: H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.

Generelt
Artikkelnr. 100009, 100021, 100315, 100557
Kjemikaliets bruksområde Bilvaskemiddel. Vaskemiddel til alle harde flater. Kan brukes på metall,lakkerte flater, plast etc.

Alkalisk rengjøring. Vaske- og avfettingsmiddel.

Førstehjelpstiltak
Generelt Nødtelefon: se avsnitt 1.4. Ved bevisstløshet eller alvorlige tilfeller, ring 113.
Innånding Sørg for frisk luft, varme og ro, helst i behagelig halvsittende stilling. Ved pustevansker kan 

oksygentilførsel være nødvendig. Plasser bevisstløse skadde i stabilt sideleie og sørg for frie luftveier. 
Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg. Kontakt lege øyeblikkelig!

Hudkontakt Fjern tilsølt tøy. Skyll med store mengder vann i minst 15 minutter. Etseskader skal behandles av lege. 
Vask tilsølt tøy før det brukes.

Øyekontakt Skyll straks med store mengder vann (temperert 20-30°C) i minst 30 min. Fjern evt. kontaktlinser og åpne 
øyet godt opp. Transport til lege. Fortsett skyllingen under transporten.

Svelging Skyll munn med vann. Gi straks et par glass melk eller vann hvis den skadde er ved full bevissthet. 
FREMKALL IKKE BREKNING! Kontakt lege. Ikke gi noe å drikke hvis personen er bevisstløs.

Akutte symptomer og virkninger Hudkontakt: Etsende. Danner blemmer og kan gi sårdannelse.
Øyekontakt: Kjemikaliet virker etsende på øynene og kan forårsake varig skade. Symptomer som sterk 
svie, rennende øyne, rødhet og tåkesyn vil kunne oppstå. I alvorlige tilfeller er det fare for 
synsskade/blindhet.
Svelging: Etsende ved svelging. Gir brennende smerter i munn, svelg og spiserør. Fare for store varige 
skader.
Innånding: Innånding av kjemikaliet kan forårsake irritasjon, høye nivåer kan forårsake pustevansker og 
mulig lungeskade.

Annen informasjon Ingen spesifikk informasjon fra produsent.

Verneutstyr
Symboler    

Egnede tekniske tiltak Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Ved utilstrekkelig ventilasjon, må det benyttes egent åndedrettsvern.
Produkttiltak for å hindre eksponering Vask hendene etter hvert skift, og før spising, røyking eller bruk av toalett.
Egnet øyebeskyttelse Bruk tettsittende vernebriller eller ansiktsskjerm.
Ytterligere øyeverntiltak Muligheter for øyeskylling bør finnes på arbeidsplassen.
Egnede hansker Nitrilgummi. Naturgummi (lateks). Neoprengummi.
Åndedrettsvern Ved utilstrekkelig ventilasjon, bruk åndedrettsvern med kombinasjonsfilter A/P2. I trange eller dårlig 

ventilerte rom må trykkluft- eller friskluftsmaske brukes.
Anbefalt åndedrettsvern NS-EN 143 (Åndedrettsvern - Partikkelfiltre - Krav, prøving, merking).

Tiltak ved brannslukking
Egnede slokkingsmidler Pulver, karbondioksid (CO2), vanntåke, skum.
Uegnede slokkingsmidler Ikke bruk full vannstråle ved brannslukking, da dette kan spre etsende væske.
Brann- og eksplosjonsfarer Kjemikaliet er ikke klassifisert som brannfarlig.
Personlig verneutstyr Bruk trykkluftmaske når kjemikaliet er involvert i brann. Ved rømning brukes godkjent rømningsmaske. Se 

forøvrig avsnitt 8.
Annen informasjon Flytt beholdere fra brannstedet hvis det er mulig uten risiko. Bruk vann for å avkjøle utsatte beholdere fra 

beskyttet posisjon. Forhindre utslipp av slukningsvann ned i avløpet. Slukningsvannet kan være sterkt 
etsende.

Tiltak ved utslipp
Sikkerhetstiltak for å beskytte 
personell

Stopp lekkasje hvis mulig uten risiko. Pass på! Produktet er etsende. Hold uvedkommende borte fra 
fareområdet. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Unngå innånding av damper og kontakt med hud og øyne. 
Benytt personlig verneutstyr som angitt i avsnitt 8.



Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre 
miljø

Forhindre utslipp til kloakk, vassdrag eller grunn.

Opprydding Absorber i vermikulitt, tørr sand eller jord og fyll i beholdere. Spill samles opp i egnede beholdere og 
leveres som farlig avfall (se avsnitt 13). Beholdere med oppsamlet spill skal være nøye merket med 
innhold og faresymbol/farepiktogram. Små mengder spyles bort med store mengder vann.

Andre anvisninger Se også avsnitt 8 og 13.

Ansvarlig firma
Firmanavn REN SÅPEINDUSTRI AS
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Postnr. 1612 FREDRIKSTAD
Land Norway
Telefon 69 95 55 00
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