
Røgpiller

Anvendelse:

● Sørg for en god ventilation. Indånding kan forårsage irritation og give permanente
lungeskader.

● Brug et åndedrætsværn i tilfælde af dårlig ventilation.
● Anbring pillerne på en ikke-brændbar overflade.
● Bær beskyttelseshandsker og beskyttelsesbriller, når du håndterer produktet.
● Undgå at spise og drikke i røgen.
● Tøj, der har været i røgen, bør vaskes inden fortsat brug.
● Hav øjenskylleflasker og vand ved hånden i tilfælde af irritation.
● Undgå kontakt med syrer og baser.
● Smid ikke produktet i naturen.
● Ved længere brug skal du kontakte brandvæsenet og advare om røgdannelse i dit

område.

Slukning
Sluk med sand/jord, skum eller kvælstof. Brug ikke vand.
Hvis der anvendes vand, må det IKKE udledes i kloakken - det skal afleveres som farligt affald.

Opbevaring:
Undgå støvdannelse på produktet ved opbevaring.
Opbevares væk fra varme og antændingsoverflader.
Opbevares uden for børns rækkevidde.
Opbevares max. 1 år efter indkøbsdatoen.

Symptomer, du skal være særligt opmærksom på:
Kontakt med øjnene - Kan forårsage irritation.
Kontakt med huden - Kan forårsage rødme og irritation.
- Ved alvorlig eksponering kan der udvikles blærer på huden.

Indtagelse
- Kan danne methæmoglobin i blodet og forårsage cyanose.
- Kan give brandskader i mund og hals
- Kan forårsage mavesmerter.
- Kan forårsage kvalme/opkastning.
- Kan give blødninger fra mund eller næse

Indånding

- Kan forårsage åndenød.
- Kan forårsage hoste og trykken for brystet.
Langvarig og/eller massiv indånding af inhalérbart krystallinsk kiselstøv kan forårsage lungefibrose -
ofte kaldet silicose. De hyppigste symptomer på silicose er hoste og åndenød

Risiko for methemoglobinæmi. Må ikke behandles med methylthionin. - Behandles symptomatisk.



Vis dette sikkerhedsdatablad til lægen

Kontakt med øjnene:

Er produktet kommet i kontakt med øjnene, skyl da straks med rigeligt vand i flere minutter. Skyl
øjnene grundigt, mens du løfter øjenlågene. Fjern dine kontaktlinser, hvis du er kontaktlinsebruger og
har mulighed for at fjerne dem. Blev ved med at skylle øjnene.

Kontakt med huden:

Fjern forurenet tøj. Vask det, inden du bruger det igen. Vask det berørte område med sæbe og vand.

Hvis der opstår hudirritation:

Kontakt læge/vær opmærksom på vejrtrækningen: Hvis den berørte person har svært ved at trække
vejret, skal vedkommende flyttes ud i frisk luft og holde åndedrættet i ro. Hvis personen er bevidstløs
og trækker vejret, skal vedkommende placeres i aflåst sideleje, så luftvejene holdes frie. Brug kun
kunstigt åndedræt, hvis patienten ikke trækker vejret, men brug ikke genoplivning via mund til
mund-metoden. Søg straks medicinsk rådgivning.

Indtagelse:

Skyl munden med vand (synk ikke). Giv 200-300 ml vand at drikke. Fremkald IKKE opkastning. Søg
læge/pleje.

Ved brand:

Oplysninger til brandvæsenet: Saml forurenet brandslukningsvand separat. Det må IKKE ledes ud i
afløbet Undgå brandslukningsvand fra forurenede overflader eller grundvand. Særligt
beskyttelsesudstyr: Brug separat åndedrætsapparat (SCBA). Brug komplet beskyttelsestøj inklusive
kemisk beskyttelsesdragt.

Indeholder:

Kaliumklorat, bikarbonat og aminosyrer.


