Jape Produkter AB
Helsingborgsvägen 14
281 49 Hässleholm
www.jape.se
+46451 - 898 77
2018-01-17

Faktablad till medicinsk personal
Produktnamn: Sanera Färgbort
Kemisk beteckning
Benzylalkohol
DIMETHYL GLUTARATE
DIMETHYL SUCCINATE

Förteckning över beståndsdelar
CAS-nummer
100-51-6
1119-40-0
106-65-0

DIMETHYL ADIPATE

627-93-0

HYDROXYPROPYL METHYL CELLULOSE

9004-65-3

Viktprocentintervall
10 % eller mer
10 % eller mer
1 % och däröver, men
mindre än 10 %
1 % och däröver, men
mindre än 10 %
0,1 % och däröver, men
mindre än 1 %

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen
Allmänt
Vid olycka: Kontakta läkare eller akutmottagning - ta med etiketten eller detta säkerhetsdatablad. Vid
bestående symptom eller om det råder tveksamheter om den påverkades tillstånd skall läkarhjälp sökas. Ge
aldrig en medvetslös person vatten eller liknande.
Inandning
För ut personen i friska luften och håll personen under uppsyn.
Hudkontakt
Avlägsna snabbt förorenade kläder och skor. Hud som har varit i kontakt med materialet tvättas grundligt med
tvål och vatten. Hudrengöringsmedel kan användas. Använd EJ organiska lösningsmedel.
Kontakt med ögonen
Avlägsna eventuella kontaktlinser. Skölj genast med vatten (20-30 °C) i minst 15 minuter. Uppsök läkare.
Förtäring
Vid förtäring, kontakta omgående läkare och ta med detta säkerhetsdatablad eller etiketten från produkten. Ge
den drabbade vatten att dricka om denne är vid medvetande. Försök EJ framkalla kräkning, annat än om
läkaren rekommenderar detta. Sänk huvudet så att eventuella kräkningar ej rinner tillbaka i munnen och ner i
halsen. Förebygg chock genom att hålla den skadade varm och i stillhet. Ge konstgjord andning om andningen
upphör. Vid medvetslöshet: lägg den skadade i framstupa sidoläge. Tillkalla ambulans.
Brännskada
Ej tillämpligt
4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda
Irritationseffekter: Produkten innehåller ämnen som är lokalirriterande vid hud-/ögonkontakt eller vid inandning.
Kontakt med lokalirriterande ämnen kan resultera i att kontaktområdet blir mer utsatt för upptag av skadliga
ämnen, som t.ex. allergener.
4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs
Vid exponering eller misstanke om exponering: Sök omedelbart läkarhjälp.
Information till läkare
Medtag detta säkerhetsdatablad.

