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FRÄTANDE 

SMARTWHEELS XL 
Fälgrengöring 

Innehåller: Natriumhydroxid 
 Fullständig information se Säkerhetsdatablad 

FÖRSTAHJÄLPEN Larmtelefon: 112 

  

Vid olycksfall: 
 

Visa detta skyddsblad samt säkerhetsdatablad för läkare.  Registrerad hos 
Giftinformationscentralen. Vid olyckshändelse, ring 112 och begär ”Giftinformation” för råd. 

Hudkontakt: 
 

Ta av förorenade kläder. Tvätta genast huden med tvål och vatten. Kontakta läkare om 
irritation kvarstår efter tvättning. 

Stänk i ögonen: 
 
 
 

Avlägsna eventuella kontaktlinser. Håll ögonlocken brett isär. Spola genast med mjuk 
tempererad vattenstråle eller ögonspolvätska i minst 15 minuter. Vid kvarstående besvär 
(intensiv sveda, smärta, ljuskänslighet, påverkan av syn) kontakta/uppsök sjukhus eller 
läkare. 

Inandning: 
 

Flytta genast den skadade till frisk luft. Skölj näsa och mun med vatten. Kontakta läkare om 
besvär kvarstår. 

Förtäring: 
 

Skölj genast munnen ordentlig. Drick rikligt med vatten. Kontakta läkare om besvär 
kvarstår. 

  

SKYDDSUTRUSTNING 

  

Generellt: Undersök var närmaste larmtelefon samt ögon- och nöddusch finns. 

Handskydd: Använd skyddshandskar av: Neopren, Polyvinylklorid (PVC) eller Naturgummi (latex). 

Kroppsskydd: Vid risk för hudkontakt ska lämpliga skyddskläder användas. 

Ögonskydd: Använd ögonskydd vid risk för direktkontakt eller stänk. 

Andningsskydd: 
Andningsskydd skall användas om luftföroreningen överstiger hygieniskt gränsvärde. Vid risk 
för inandning av ångor använd andningsskydd med kombinationsfilter (typ A2/P3). 

  

ÅTGÄRDER VID BRAND 
  

Akut åtgärd: Rädda - Larma - Släck (Brand i slutna utrymmen får endast bekämpas av utbildad personal) 

Brandfarlighet: Produkten är inte brandfarlig. 

  

ÅTGÄRDER VID SPILL 
  

Akut åtgärd: 
 

Stoppa läcka om det är möjligt utan risk. Vänd behållaren med skadade sidan upp för att 
stoppa utsläpp. Absorbera i vermikulit, torr sand eller jord. 

Sanering: 
 
 

Använd lämplig skyddsutrustning. Saneringspersonal måste tvätta sig noggrant efter hantering 
av spill. Absorbera i vermikulit, torr sand eller jord. Behållare med uppsamlat spill skall vara 
noga märkt med innehåll och varningsmärkning. Spola rent området med mycket vatten 

Andra åtgärder: 
 
 

Underrätta genast lokala myndigheter om risk för miljöskada föreligger eller om utsläppet når 
avlopp eller vattendrag. Vid större spill, kontakta genast räddningstjänst/brandkår och om 
utsläpp skett i vatten, kontakta då även vattenverket/reningsverket. 

 


