
   
 
 

  

FARA  

Märkpasta (glas) 
     Ingår i produkten SBM Stöldskyddsmärkning 
      (För komplett sammanställning se säkerhetsdatablad ) 
 

 
Användning: Stöldskyddsmärkning 
Nödtelefon: 112 begär giftinformation 
Leverantör: SBM Fordonsmärkning, 0771-615615 
 
Åtgärder vid första hjälpen  
 
Allmän information: Vid minsta osäkerhet eller om besvär kvarstår, kontakta läkare. Ge aldrig vätska eller 
framkalla kräkning om personen är medvetslös. Håll personen varm och lugn. 
Inandning: Flytta utsatt person till frisk luft. 
Hudkontakt: Tag av nedstänkta kläder. Tvätta med tvål och vatten i flera minuter och skölj av huden noggrant. 
Kontakta läkare om besvär kvarstår.  
Kontakt med ögonen: Viktigt! Håll ögonlock öppna och skölj genast med mycket (ljummet) vatten i minst 15 
minuter. Avlägsna ev. kontaktlinser. Omedelbart till läkare . Fortsätt att skölja, även under transporten. 
Förtäring: Skölj ur munnen samt ge ett par glas vatten att dricka. Till läkare. 
 
Skyddsutrustning 
 
Andningsskydd: Behövs normalt ej. 
Ögonskydd: Vid risk för stänk, använd skyddsglasögon. (korgglasögon) 
Handskydd: Använd skyddshandskar. (t ex Kloropren, Nitril, Gummi ) 
Kroppsskydd: Använd lämpliga skyddskläder. 
 
Brandbekämpningsåtgärder 
 
Släckmedel: Vattendimma, koldioxid, pulver eller skum. 
Ej lämpligt släckmedel: Riktad vattenstråle. 
Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra: 
Inandning av brandgaser kan vara hälsoskadligt. 
Råd till brandbekämpningspersonal: 
Använd självförsörjande andningsapparat för brandbekämpning samt skyddsdräkt. 
Övrigt: 
Behållare i närheten av brand kyls med vatten och flyttas från brand om detta är riskfritt. 
 
Åtgärder vid utsläpp 
 
Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer: 
Använd skyddsutrustning. 
Miljöskyddsåtgärder: 
Hindra produkten från att spolas ut i ytvatten eller avloppssystem. 
Metoder och material för inneslutning och sanering: 
Återanvänd om möjligt utspilld produkt. Mindre spill sköljs bort med riklig mängd vatten.  
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