
Røykpellets

Bruk:

● Sørg for at du har god ventilasjon. Å puste inn røyken kan forårsake irritasjon og gi
permanente skader på lungene.

● Bruk vernemaske når ventilasjonen er dårlig.
● Sett pellets på en ikke-brennbar overflate.
● Bruk vernehansker og vernebriller når du håndterer produktet.
● Unngå å spise og drikke i røyken.
● Klær som har vært i røyken bør vaskes før de brukes igjen.
● Ha øyeskyll og vann i nærheten dersom irritasjon skulle oppstå.
● Unngå kontakt med syrer og alkalier.
● Ikke kast ute i naturen.
● Kontakt brannvesenet og gi advarsel om røykdannelse i nærområdet ditt dersom pellets skal

brukes over lengre tid.

Slukking:
Slukk med sand/jord, skum eller nitrogen. Ikke bruk vann.
Dersom vann brukes må det IKKE helles i avløpet, det skal leveres inn som farlig avfall.

Oppbevaring:
Unngå at det samler seg støv på produktet ved oppbevaring.
Oppbevares adskilt fra varme og brennbare overflater.
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares maks 1 år etter innkjøpsdato.

Vær oppmerksom på følgende symptomer:
Kontakt med øynene – kan forårsake irritasjon.
Kontakt med huden – kan forårsake rødhet og irritasjon.
– Ved alvorlig eksponering kan blemmer på huden oppstå.

Svelging
– kan danne methemoglobin i blodet og forårsake cyanose.
– Kan forårsake brannskader i munn og hals.
– Kan forårsake vondt i magen.
– Kan forårsake kvalme.
– Kan forårsake oppkast.
– kan forårsake blødning fra munn eller nese.

Innånding
– kan forårsake kortpustethet
– kan forårsake hoste og tetthet i brystet.
– langvarig og/eller massiv innånding av inhalerbart krystallinsk silisiumstøv kan forårsake
lungefibrose, ofte kalt silikose. De vanligste symptomene på silikose er hoste og kortpustethet.

Risiko for methemoglobinemi. Må ikke behandles med metyltionin. – Behandles symptomatisk.



Vis dette sikkerhetsdatabladet for legen som er til stede

Kontakt med øynene:

Dersom stoffet har kommet i kontakt med øynene, vask umiddelbart med rikelig med vann i flere
minutter. Skyll øynene ordentlig mens du løfter øyelokkene. Ved bruk av kontaktlinser, bør disse
fjernes og deretter skyll nøye.   Fortsett å skylle.

Kontakt med huden:

Ta av forurensede klær, og vask dem før de brukes igjen. Vask det utsatte området med masse såpe
og vann.

Dersom det oppstår hudirritasjon:

Kontakt lege/vær oppmerksom på personens innånding: Dersom personen har vanskelig for å puste,
flytt vedkommende til frisk luft og sørg for frie luftveier slik at hen får puste.  Dersom personen er
bevisstløs, plasser vedkommende i stabilt sideleie. Bare bruk kunstig åndedrett hvis pasienten ikke
puster selv.  Søk medisinsk rådgivning umiddelbart.

Fortæring/svelging:

Skyll munnen med vann (ikke svelg). Gi 200–300 ml vann å drikke. IKKE fremkall oppkast. Oppsøk
lege/pleie.

Ved brann:

Informasjon til brannvesenet: Samle opp forurenset slokkevann separat. Dette MÅ IKKE slippes ut i
avløpet. SENTENCE REMOVED!  Spesielt verneutstyr: Bruk frittstående pusteapparat (SCBA). Bruk
hele og fullstendige verneklær, inkludert kjemisk vernedress.

Innhold:

Kaliumklorat, bikarbonat og aminosyrer.


