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VERNEBLAD
2-taktsolje

Kjemikaliets bruksområde

Motorolje for totaktsmotorer

Førstehjelpstiltak
Innånding
Hudkontakt

Øyekontakt

Frisk luft og hvile, samt varme. Skyll nese, munn og svelg med vann. Oppsøk lege hvis symptomene
ikke forsvinner
Ta av tilsølte klær.
Vask huden grundig med såpe og vann så snart som mulig. Oppsøk lege hvis symptomene ikke
forsvinner. Mineralolje som har kommet inn under huden under høyt trykk er en alvorlig skade som
KREVER UMIDDELBAR sykehusinnleggelse.
Skyll øyeblikkelig med rikelige mengder vann i ca. 15 minutter (hold øyelokkene godt fra hverandre).
Kontakt lege hvis det oppstår smerter eller rødhet, samt hvis disse plagene ikke forsvinner.

Svelging

Hvis produktet er kommet i munnen, skylles grundig med vann.
Hvis produktet er svelget skal det IKKE fremkalles brekninger. Kontakt lege.

Informasjon til helsepersonell

Aspirasjon i lungene kan forårsake kjemisk lungebetennelse.

Verneutstyr
Begrensning av eksponering på
arbeidsplassen
Åndedrettsvern

Bruk av mekanisk ventilasjon anbefales når produktet brukes i trange rom, når produktet varmes opp til
over omgivelsestemperatur eller i andre tilfeller hvor konsentrasjonen må holdes under den hygieniske
grenseverdien på arbeidsplassen. Gå ikke med gjennomfuktet tøy.
Halvmaske eller helmaske med gassfilter A (brun) eller oksygenmaske kan være nødvendig.

Håndvern

Vernehansker laget av nitril eller butylgummi bør brukes ved fare for langvarig direkte kontakt.

Øyevern

Øye-/ansiktsvern bør brukes ved fare for direkte kontakt eller sprut.

Annet hudvern enn håndvern

Vernetøy etter behov.

Tiltak ved brannslukking
Passende brannslukningsmidler
Uegnet brannslukningsmidler
Brann- og eksplosjonsfarer
Annen informasjon

Skum, pulver eller karbondioksid
Bruk IKKE vannstråle.
Produktet kan akkumulere statisk elektrisitet
Beholdere, tanker og emballasje i nærheten av brannen flyttes umiddelbart og/eller nedkjøles med vann.
Brann i lukkede rom må bare bekjempes av faglært personale.

Tiltak ved utslipp
Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre
Ved utslipp til vann: Unngå spredning av produktet ved hjelp av egnet lenseutstyr. Produktet samles opp
miljø
fra overflaten. Følg beredskapsplaner. Kontakt pågjeldende myndighet.
Metoder for opprydding og rengjøring Utslipp og spill begrenses og samles opp ved hjelp av sand, jord eller annet inert absorberende
materiale. Sørg for at det alltid finnes tilstrekkelig mengde tilgjengelig.
Utslipp av produktet medfører sklirisiko. Forhindre utslipp til avløp. Spesialavfall. Se kap. 13.
Andre anvisninger

Kontakt pågjeldende myndighet (Redningstjenesten, kommunens miljøseksjon) ved større spill eller hvis
produktet har kommet ut i avløpsnettet. Følg fastlagte beredskapsplaner
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Andreas Stihl AS
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