КАЛЦИТ АД - АСЕНОВГРАД

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА НА ВАРОВ РАЗТВОР ЗА ЗИДАРИЯ И
МАЗИЛКА

1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ И УПОТРЕБА НА ПРОДУКТА
Име на продукта - Варов разтвор
Употреба – за зидарии и мазилки
Производител – КАЛЦИТ АД
Адрес Асеновград, 4230, Индустриална зона “Север”
Телефони 0331 6 27 23, 0331 6 33 00
office@calcit-bg.com
E – mail 2. ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ЗДРАВЕТО
При контакт с очите – Причинява изгаряне.Риск от сериозни
поражения на очите.
При контакт с кожата – Може да причини изгаряне и възпаление.
При поглъщане – Може да причини изгаряне и нараняване на устата,
гърлото, хранопровода и спазми на стомаха.

3. МЕРКИ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ
При контакт с очите – Изплакнете засегнатите очи с хладка течаща
вода за около 30 мин, като клепачите се държат отворени. Ако
дразненето продължава, повторете изплакването. Ако има на
разположение неутрален физиологичен разтвор, изплакнете очите за още
30 мин. Потърсете незабавно медицинска помощ.
При контакт с кожата – Изплакнете засегната област с хладка течаща
вода за около 30 мин. Използвайте хидратантен крем за раздразнена
кожа. Отстранете внимателно засегнатите дрехи под течаща вода.
Потърсете медицинска помощ.

При поглъщане – Изплакнете обилно устата с вода. Изпийте голямо
количество вода. Ако засегнатия повръща, облегнете го назад, за да
предотвратите риска от вдишване. Потърсете незабавно медицинска
помощ.

4. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ ПРИ РАБОТА С ПРОДУКТА
При разливане – Не го пипайте и не ходете през него. Спрете
изтичането. Предотвратете изливането във води и канали.
Опаковка – Полиетилен
Противопожарни мерки – Продукта е негорим и незапалим. Торбите и
контейнерите могат да избухнат при силно нагряване. При пожар
използвайте мерки за загасяване на огъня наоколо.
Екологични ефекти – Вреден за живота във водните басейни.
Лична защита- Да се работи с ръкавици от PVC, гума, неопрен. Да се
носят предпазни очила или лицева маска както е необходимо за
съответната индустриална операция. Да се носят подходящи дрехи, за да
се предотврати контакта с кожата.
5. СКЛАДИРАНЕ
В херметични и водоустойчиви торби и контейнери. Да се държи
затворен в оригиналната опаковка.
6. ТРАНСПОРТ
Може да се транспортира с всякакъв вид транспортни средства.

КАЛЦИТ АД

