
Skyddskort Lahega:

PRORANGE™ EASY POLISH 28e

            KEMISK SAMMANSÄTTNING
Nafta (petroleum), vätebehandlad  lätt (5 - 10 %    ), Petroleum spirits (5 - 10 %    ), Destillat (petroleum), 
vätebehandlade lätta (5 - 10 %    ) 

            FARLIGA EGENSKAPER
Generellt:  Brandfarligt. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Ångor kan göra att man blir 
dåsig och omtöcknad.

            FÖRSTAHJÄLPENINFORMATION
Generellt:  Visa detta säkerhetsdatablad för närvarande läkare.

Inandning:  Frisk luft. Kontakta läkare om besvären ej upphör.

Hudkontakt:  Tvätta huden med tvål och vatten. Kontakta läkare om obehag uppstår.

Kontakt med ögonen:  Skölj med vatten. Kontakta läkare om besvär kvarstår.

Förtäring:  Ge genast några matskedar matolja, grädde eller något annat med hög fetthalt, om den skadade är 
vid medvetande. Framkalla ej kräkning. Vid kräkningar håll huvudet så lågt att maginnehållet ej kommer ned i 
lungorna. Kontakta genast läkare.

            BRANDINFORMATION
Lämpligt släckmedel:  Brand kan släckas med: CO2, skum, pulver.

Olämpligt släckmedel:  Använd ej vattenstråle med högt tryck då detta kan splittra och sprida elden.

Brand- och explosionsfaror:  Kan antändas vid uppvärmning till eller över flampunkten.

Annan information:  Behållare i närheten av brand förflyttas snarast eller kyles med vatten.

            INFORMATION OM SKYDDSUTRUSTNING
Förebyggande åtgärder:  Sörj för lämplig ventilation, särskilt i slutna rum.

Andningsskydd:  Vid arbete i halter över det hygieniska gränsvärdet bör halvmask med filter A (brunt, 
org.ämnen) bäras, om inte arbetsrutiner kan ändras så att halterna reduceras.

Ögonskydd:  Skyddsglasögon eller ansiktsskärm bör användas vid risk för stänk.

Handskydd:  Använd skyddshandskar av motståndskraftigt material, t.ex. Nitrilgummi. Polyvinylklorid 
(PVC). Skydds-/barriärkrämer kan användas för att skydda huden mot exponering.

Utskriftsdatum:03.01.2011 Baserad på datum i SDB:25.11.2010 Sida:1 av 2
För ytterligare information se SDB på PRORANGE™ EASY POLISH 28e från Lahega Kemi AB



            ÅTGÄRD VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP
Åtgärder för undvikande av miljöskador:  Förhindra utsläpp till avloppssystem, vattendrag eller 
mark. Förhindra spridning genom invallning med sand, jord eller annat lämpligt material.

Åtgärder för rengöring:  Absorbera i ett inert material (sand, vermikulit etc) och samla upp i lämpliga 
behållare. Skickas till destruktion. Mindre spill torkas upp.

Annan information:  Avlägsna samtliga antändningskällor och sörj för tillräcklig ventilation. Vid spill som 
medför risk för miljöskada, kontakta ansvarig myndighet.
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