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Första hjälpen-åtgärd
Allmänt Flytta den skadade från förorenat område. Avlägsna förorenade kläder omedelbart. Kontakta läkare om 

besvär kvarstår.
Inandning Frisk luft. Säkra luftvägarna, kontakta läkare om irritation kvarstår.
Hudkontakt Tag av förorenade kläder. Tvätta genast huden med tvål och vatten.
Ögonkontakt Skölj genast ögat med mycket vatten. Kontakta läkare om besvär kvarstår.
Förtäring När små mängder (en munsbit eller mindre): Skölj munnen med vatten. Drick vatten eller mjölk. Kontakta 

din läkare för utvärdering.
För större mängder än vad som beskrivs ovan: Skölj munnen med vatten. Drick vatten eller mjölk. Sök 
läkarvård omedelbart. Framkalla inte kräkning.

Information till hälsovårdspersonal Behandla symptomatiskt.
Andra upplysningar Om du är osäker eller om besvär kvarstår - söka medicinsk hjälp. Allmän hälsokontroll.

Skyddsutrustning
Symboler    

Begränsning av exponeringen på 
arbetsplatsen

Möjlighet till ögonspolning bör finnas. Utnyttja rekommenderad skyddsutrustning och skyddskläder. God 
allmänventilation och lokal processventilation.

Andningsskydd Använd dammask klass P2 vid arbete som medför damm.
Handskydd Använd skyddshandskar vid långvarig eller upprepad hudkontakt.
Ögonskydd Använd tättslutande skyddsglasögon eller ansiktsskärm.
Hudskydd (av annat än händerna) Med risk för direktkontakt eller stänk skyddskläder bör användas.
Andra upplysningar All personlig skyddsutrustning ska vara CE-märkta. Förorenade kläder måste tvättas innan återanvändning.

Brandbekämpningsåtgärder
Lämpliga släckmedel Invald i förhållande till omgivande brand.
Olämpliga brandsläckningsmedel Ingen.
Brand- och explosionsrisker Inte brandfarligt enligt lagstiftningen i brandfarliga varor.
Brandsläckningsmetoder Använd släckningsmedel som är lämpliga för lokala förhållanden och omgivande miljö.
Personlig skyddsutrustning Ingen anmärkning angiven.
Andra upplysningar Bekämpa branden på vanligt sätt på behörigt avstånd.

Förebyggande åtgärder för att begränsa utsläpp
Allmänna åtgärder Använd personlig skyddsutrustning som anges i avsnitt 8.
Personliga skyddsåtgärder Använd föreskriven skyddsutrustning. Undvik inandning av damm. Undvik kontakt med huden och ögonen. 

Använd återvinningsmetoder som minimerar damm-utveckling som möjligt.
Miljöskyddsåtgärder Spill samlas upp och avlägsnas som angett i punkt 13.
Rengöringsmetod Använd lämplig dammsugare när det är möjligt.

Andra anvisningar Se avsnitt 1 för kontaktinformation i en nödsituation.
Se avsnitt 8 för information om lämplig personlig utrustning.
Se avsnitt 13 för avfallshantering.
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