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VERNEBLAD
Testgass nitrogen/hydrogen 5 liter

Varselord:

Advarsel

Faresetninger:

H280 Inneholder gass under trykk; kan eksplodere ved oppvarming.

Generelt
Artikkelnr.
Kjemikaliets bruksområde

0892 764 080, 0892764080
Gass for ytterligere bruk og bearbeiding.
Produkt for profesjonell bruk

Førstehjelpstiltak
Innånding
Hudkontakt
Øyekontakt
Svelging
Generelle symptomer og virkninger

Hvis inhalert., fjern den forulykkede til frisk luft.
Ta kontakt med lege hvis symptomer forekommer.
Vask med vann og såpe som en forholdsregel.
Ta kontakt med lege hvis symptomer forekommer.
Skyll øynene med vann for sikkerhets skyld.
Ta kontakt med lege hvis irritasjon utvikles og vedvarer.
Svelging er ikke betraktet som en potensiell eksponeringsrute.
Ikke kjent.

Verneutstyr
Egnet øyebeskyttelse

Egnede materialer
Anbefalt utstyrstype

Overhold vennligst alle anvendelige lokale/nasjonale krav når du velger vernetiltak for en spesifisk
arbeidsplass.
Bruk følgende personlig verneutstyr:
Vernebriller
Ha alltid på øyevern når muligheten for utilsiktet øyekontakt med produktet ikke kan utelukkes.
Utstyrtet skal være i samsvar med NS EN 166
Vask hendene før arbeidspauser og etter arbeidstidens slutt.
Normalt kreves det ikke noe utstyr for personlig åndedrettsbeskyttelse.

Tiltak ved brannslukking
Egnede slokkingsmidler
Uegnede slokkingsmidler
Brann- og eksplosjonsfarer
Brannslokkingsmetoder

Personlig verneutstyr

Ikke anvendbar
Vil ikke brenne
Ikke anvendbar
Vil ikke brenne
Eksponering overfor forbrenningsprodukter kan være en risiko for helsen.
Fare for at beholderne sprekker ved høyt damptrykk og temperaturøkning.
Bruk brannslokningsmiddel som er hensiktsmessig for de lokale forholdene og miljø omgivelsene.
Bekjemp brannen på avstand på grunn av eksplosjonsfare.
Vannspray kan brukes for å avkjøle uåpnede beholdere.
Fjern uskadde containere fra brannområdet, hvis det er sikkert å gjøre det.
Evakuer området.
Bruk om nødvendig trykkluftmaske ved brannslukning. Bruk eget verneutstyr.

Tiltak ved utslipp
Sikkerhetstiltak for å beskytte
personell
Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre
miljø
Opprydding

Andre anvisninger

Evakuer personalet til sikkert område.
Ventiler området.
Følg råd om sikker håndtering og anbefalinger vedrørende
Forhindre ytterligere lekkasje eller søl dersom det er forsvarlig.
Tilbakeholding og kasting av forurenset vaskevann.
Ventiler området.
Lokalt eller nasjonalt regelverk kan gjelde for utslipp og avhending av dette materialet, i tillegg til materialer
og gjenstander som brukes ved opprydding av utslipp. Du må finne ut hvilke regelverk som er gjeldende.
Avsnitt 13 og 15 av dette HMS-databladet gir informasjon om visse lokale eller nasjonale krav.
Se seksjoner: 7, 8, 11, 12 og 13.
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