NAVODILO ZA VARNO DELO

U 46 M Fluid

NUFARM GmbH & Co KG

Datum tiskanja: 13.11.2019

POSEBNA OPOZORILA

Nevarno: Zdravju škodljivo pri zaužitju. Povzroča hude poškodbe oči. Zelo strupeno za vodne
organizme, z dolgotrajnimi učinki. Da bi preprečili tveganja za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z
navodili za uporabo. Po uporabi temeljito umiti dlani. Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka.
Preprečiti sproščanje v okolje. Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
PRI ZAUŽITJU: ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika. PRI STIKU Z
OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko
storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali
odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.

UN 3082

VARNOSTNI UKREPI
Osebna varovalna oprema: pri uporabi vedno nositi predpisano osebno varovalno opremo!
Zaščita rok: Zaščitne rokavice (SIST EN ISO 374-1:2017/A1:2018). Čas penetracije določi proizvajalec zaščitnih
rokavic in ga je potrebno upoštevati. Upoštevati navodila proizvajalca glede uporabe, shranjevanja, vzdrževanja in
zamenjave rokavic. Ko se pokažejo poškodbe ali prvi znaki obrabe, je potrebno rokavice takoj zamenjati. Izbira
ustreznih rokavic ni odvisna samo od materiala, temveč tudi od drugih kriterijev kakovosti, ki se razlikujejo od
proizvajalca do proizvajalca.
Zaščita oči: Zaščitna očala, ki dobro tesnijo (SIST EN 166:2002).
Zaščita kože: Bombažna zaščitna delovna obleka in obuvala, ki prekrivajo celo stopalo (SIST EN ISO 20345:2012).
Ob intenzivnejši izpostavljenosti oblečiti kemično odporno obleko (SIST EN ISO 6530:2005) ter škornje (SIST EN
ISO 20345:2012).
Zaščita dihal: Pri nezadostnem prezračevanju uporabiti zaščito za dihala. Nositi ustrezno zaščitno dihalno masko
(SIST EN 136:1998/AC:2004) s kombiniranim filtrom A2-P2 (SIST EN 14387:2004+A1:2008).
Skladiščenje: Skladiščiti v skladu z lokalnimi predpisi. Hraniti v dobro zaprtih posodah. Hraniti na hladnem, suhem in dobro prezračevanem mestu. Hraniti
ločeno od hrane, pijače in krmil. Hraniti izven dosega otrok.
Higienski ukrepi: Ravnajte v skladu z dobro industrijsko higiensko in varnostno prakso. Skrbeti za osebno higieno –
umivati roke pred odmorom in po končanem delu. Preprečiti stik s kožo, očmi in oblačili. Ne vdihavati
hlapov/aerosolov. Med delom ne jesti, piti ali kaditi.
POSTOPEK V PRIMERU NEVARNOSTI:
KLIC V SILI: 112
Postopek čiščenja: Preprečiti izpust v kanalizacijo, vode, kleti ali zaprte prostore. Proizvod absorbirati z inertnim materialom (absorbent, pesek), ga pobrati v
posebne posode in oddati pooblaščenemu prevzemniku odpadkov. Prezračiti prostor. Odstraniti v skladu z veljavnimi predpisi (glej oddelek 13).
Ustrezno gasilno sredstvo: Ogljikov dioksid CO 2, gasilni prah, razpršen vodni curek, alkoholno obstojna pena.
Opozori tudi druge osebe! Glej: Lokalni požarni red
Nudi prvo pomoč!
Zavaruj samega sebe. Ne vdihuj plina/dima/hlapov/meglice.
Po nezgodi - počakaj, dokler nadrejeni ali gasilci ne dovolijo ponovnega vstopa na
delovno mesto.

Obvesti nadrejene!

SIMPTOMI ZASTRUPITVE:
Po vdihavanju: Prekomerna izpostavljenost meglicam ali hlapom lahko povzroči draženje dihal. Kašelj, kihanje, smrkanje, oteženo dihanje. Zadihanost.
Občutek tiščanja v prsih. Povzroča draženje grla.
Po stiku s kožo: V stiku s kožo lahko povzroči draženje (rdečica, srbečica).
Po stiku z očmi: Povzroča hude poškodbe oči. Neprijeten občutek, bolečina, solzenje, rdečica, otekanje očesne veznice.
Po zaužitju: Zdravju škodljivo. Lahko povzroči bolečine v trebuhu. Lahko povzroči slabost/bruhanje in drisko. Lahko povzroči draženje prebavnega trakta.
OPIS UKREPOV ZA PRVO POMOČ:

KLIC V SILI: 112

Po vdihavanju: Ponesrečenca prenesite na svež zrak - zapustiti onesnaženo območje. Pustiti počivati v položaju, ki olajša dihanje. Če se pojavijo simptomi,
ki ne izzvenijo, poiskati zdravniško pomoč.
Po stiku s kožo: Onesnažena oblačila in obutev odstraniti. Dele telesa, ki so prišli v stik s pripravkom, takoj izprati z obilico vode in milom. Če se pojavijo
simptomi, ki ne izzvenijo, poiščite zdravniško pomoč.
Po stiku z očmi: Odprte oči, tudi pod vekami, takoj izpirati z obilico tekoče vode. Kontaktne leče odstraniti, če to lahko storimo varno/enostavno. Nadaljujte z
izpiranjem. Takoj poiskati zdravniško pomoč!
Po zaužitju : Usta temeljito sprati z vodo. Takoj poiskati zdravniško pomoč! Zdravniku pokazati varnostni list ali etiketo.

RAVNANJE Z ODPADKI
Odstranjevanje odpadkov: Odstranjevanje v skladu z Uredbo o odpadkih. Oddati pooblaščenemu zbiralcu/odstranjevalcu/predelovalcu nevarnih odpadkov.
Preprečiti razlitja/razsutja ali uhajanje v odtoke/kanalizacijo.
Odstranjevanje odpadne embalaže: Odstranjevati v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadno embalažo. Popolnoma izpraznjeno embalažo oddati
pooblaščenemu podjetju za ravnanje z odpadno embalažo.
Pri odstranjevanju upoštevaj tudi interna navodila.

