
Savupelletit
Käyttö:

● Varmista, että tuuletus on riittävän hyvä. Savun sisäänhengittäminen voi aiheuttaa ärsytystä
ja vaurioittaa keuhkoja pysyvästi.

● Käytä hengityssuojainta tuuletuksen ollessa riittämätön.
● Aseta pelletit palamattomalle alustalle.
● Käytä suojakäsineitä ja suojalaseja käsitellessäsi tuotetta.
● Vältä syömistä ja juomista savussa.
● Savulle altistuneet vaatteet tulee pestä ennen seuraavaa käyttöä.
● Pidä silmähuuhdepulloja ja vettä saatavilla ärsytyksen varalta.
● Vältä kontaktia happoihin ja alkaleihin.
● Älä heitä luontoon.
● Pitempään käytettäessä ota yhteyttä palokuntaan ja varoita savunmuodostuksesta

lähialueellasi.

Sammutus:
Sammuta hiekalla/maa-aineksella, vaahdolla tai typellä. Älä käytä vettä.
Jos käytetään vettä, sitä EI saa laskea viemäriin, vaan se on lajiteltava vaarallisena jätteenä.

Säilytys:
Estä pölyn muodostumista tuotteeseen säilytyksen aikana.
Säilytetään erillään lämmöstä ja sytytyspinnoista.
Säilytä lasten ulottumattomissa.
Säilytä korkeintaan 1 vuosi ostopäivästä.

Huomioitavat oireet:
Aineen joutuminen silmiin - voi aiheuttaa ärsytystä. Aineen joutuminen iholle - voi aiheuttaa
punaisuutta ja ärsytystä. -Vakavassa altistumistapauksessa iholle voi muodostua rakkuloita.

Nauttiminen
- Voi muodostaa methemoglobiinia vereen ja aiheuttaa syanoosin.
- Voi aiheuttaa palovammoja suussa ja kurkussa.
- Voi aiheuttaa vatsavaivoja.
- Voi aiheuttaa pahoinvointia/oksentelua.
- Voi aiheuttaa verenvuotoa suusta tai nenästä.

Hengittäminen
- Voi aiheuttaa hengenahdistusta.
- Voi aiheuttaa yskää ja tukkoisuutta rinnassa.
- Pitkäaikainen sisäänhengittäminen ja/tai massiivinen sisäänhengitettävän kiteisen piipölyn
sisäänhengittäminen voi aiheuttaa keuhkofibroosin, jota tavallisesti kutsutaan kivipölykeuhkoksi.
Kivipölykeuhkon ensisijaiset oireet ovat yskä ja hengenahdistus.

Riski saada methemoglobinia. Ei saa hoitaa metyylitioniinilla. - Hoida oireiden mukaan.



Näytä tämä turvallisuustietolehtinen paikalla olevalle lääkärille

Aineen joutuminen silmiin:
 
Jos ainetta on joutunut silmiin, pese välittömästi reilulla vesimäärällä useiden minuuttien ajan.
Huuhtele silmät kunnolla samalla, kun nostat silmäluomia. Poista piilolinssit, jos sellaiset on ja ne on
helppo poistaa. Jatka huuhtelua.

Aineen joutuminen iholle:

Riisu likaantuneet vaatteet ja pese ne ennen seuraavaa käyttöä. Pese altistunut alue saippualla ja
reilulla määrällä vettä.

Jos ilmenee ihoärsytystä:

Ota yhteyttä lääkäriin / tarkkaile sisäänhengitystä: Jos ilmenee hengitysvaikeuksia, siirrä uhri
raittiiseen ilmaan ja pidä levossa hengitysasennossa (selällään). Jos henkilö on tiedoton, aseta hänet
kylkiasentoon. Käytä tekohengitystä vain, jos potilas ei hengitä itse. Hae välittömästi lääketieteellistä
apua.

Nauttiminen:

Huuhtele suu vedellä (älä niele). Anna 200-300 ml vettä juotavaksi. Henkilöä EI SAA oksennuttaa.
Hakeudu lääkäriin/hoitoon.

Palon sattuessa:

Tietoa palokunnalle: Kerätkää erilleen likaantunut sammutusvesi. Tätä EI SAA laskea viemäriin. Estä
sammutusvettä saastuttamasta pinta- tai pohjavettä.
  Erityiset suojavarusteet: Käytä itsenäistä hengityslaitetta (SCBA).  Käytä täydellisiä suojavaatteita,
mukaan lukien kemiallista suojapukua.

Sisältö:

Kaliumkloraatti, bikarbonaatti ja aminohappoja.


