Denne arbejdspladsbrugsanvisning (APB) skal opbevares sammen med Sikkerhedsdatabladet

Kunde:

Handelsnavn:
XX

Leverandør:
Glasrens

VTK A/S

Anvendelsesområder:
Anvendelse:

Rense og poleringsmiddel til glas, krom, spejle mv.

Anvendelsessted:

XX
XX

Opbevaringssted

Krav til brugeren:
Anvendelse og
uddannelse

Ingen særlige uddannelse er nødvendig, men et grundigt kendskab til denne brugsanvisning bør være en
forudsætning.

Forholdsregler ved brug og opbevaring:
Se forholdsregler vedrørende personlige værnemidler nedenfor. Bør opbevares forsvarligt, utilgængeligt for børn og ikke sammen med
eller i nærheden af levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler og lign.

Sundhedsfarer:

Faremærkning:

Produktet er ikke klassificeret som farligt

Personlige værnemidler
Førstehjælp
Generelt: Anvend kun CE-mærket værneudstyr, Se endvidere punkt 8 i Sikkerhedsdatabladet
Bring personen ud i frisk luft og hold
personen under opsyn

Ikke påkrævet

Forurenet tøj og sko fjernes straks. Hud, der
har været i kontakt med materialet vaskes
grundigt med vand og sæbe.
Hudrensemiddel kan anvendes.

Ikke påkrævet

Fjern evt. kontaktlinser. Skyl straks øjnene
med rigelige mænger vand (20-30 C) indtil
irritationen ophører eller mindst 15 min..
Sørg for at skylle under nedre og øvre
øjenlåg. Ved fortsat irritation skal der søges
lægehjælp.

Ikek påkrævet

Giv personen rigeligt at drikke og hold
personen under opsyn. Ved ildebefindende kontakt omgående læge medbring denne
APB eller etiketten fra produktet. Fremkald
ikke opkastning medmindre lægen anbefaler
det. Sænk hovedet således, at evt. opkast
ikke vil løbe tilbage i mund og hals.

Ikke påkrævet

Placering af værnemidler:
XX

XX
Placering af
førstehjælpsudstyr

Forholdsregler ved uheld og spild
Undgå direkte kontakt med produktet. Anvend personlige værnemidler. Spild optørres med klude eller lignende. Skyl grundigt med
vand. Se endvidere under punkt 13 i Sikkerhedsdatabladet om forhold vedr. bortskaffelse.

Affaldshåndtering:
Affald / rester afleveres i: XX
Se endvidere under punkt 13 i Sikkerhedsdatabladet om forhold vedr. bortskaffelse.

Brandslukning:
Brandslukningsudstyr forefindes:

XX

Se endvidere under punkt 9 i Sikkerhedsdatabladet om forhold vedrørende brand.

Oplysning om indholdsstoffer:
5-15%: Alcohol
0-5%: Isopropyl alcohol, Anioniske overfladeaktive stoffer

Transportoplysninger:
Produktet er ikke omfattet af reglerne for Farligt Gods

Ved alvorlige uheld: Ring 112
Medbring altid denne arbejdspladsbrugsanvisning samt Sikkerhedsdatabladet til lægen/skadestuen

Dato: XX

Udarbejdet af: XX

Kontaktperson: XX

