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Användningsområde Gödningsmedel. Konsumentanvändning.

Första hjälpen-åtgärd
Allmänt Nödtelefon: se avsnitt 1.4.
Inandning Frisk luft. Kontakta läkare om besvär kvarstår.
Hudkontakt Borsta bort lösa partiklar från huden. Tvätta huden med tvål och vatten. Kontakta läkare om besvär 

kvarstår.
Ögonkontakt Skölj omedelbart med mycket vatten (tempererat 20-30°C) i minst 15 minuter. Avlägsna kontaktlinser och 

håll ögonlocken brett isär. Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
Förtäring Skölj munnen ordentligt. Drick rikligt med vatten. Kräkningar framkallas endast i samråd med medicinsk 

personal. Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
Andra upplysningar Symptomatisk behandling.

Skyddsutrustning
Begränsning av exponeringen på 
arbetsplatsen

Sörj för tillräcklig ventilation.
Personlig skyddsutrustning skall vara CE-märkt och bör väljas i samråd med leverantören av sådan 
utrustning. Den rekommenderade skyddsutrustningen och de angivna standarderna är vägledande. 
Standarder bör vara av den senaste versionen. Riskbedömning av nuvarande arbete/verksamhet (den 
faktiska risken) kan leda till andra kontrollåtgärder.

Andningsskydd Behövs normalt inte. Vid dammigt arbete: Använd andningsmask med filter P2.
Handskydd Behövs normalt inte. Vid långvarig eller upprepad kontakt används handskar av motståndskraftigt material, 

t.ex.: Nitrilgummi.
Lämpliga handsktyper kan anvisas av handskleverantören.

Ögonskydd Behövs normalt inte. Använd dammtäta skyddsglasögon vid risk för kontakt med ögonen.
Andra upplysningar Möjlighet för ögonspolning bör finnas på arbetsplatsen.

Brandbekämpningsåtgärder
Lämpliga släckmedel Vatten. Vattendimma.
Olämpliga brandsläckningsmedel Skum, koldioxid, pulver eller sand.
Brand- och explosionsrisker Produkten är inte klassificerad som brandfarlig. Produkten är ej brännbar. Vid brand bildas giftiga och 

frätande gaser.

Personlig skyddsutrustning Använd andningsapparat vid släckningsarbete. Vid utrymning använd om möjligt flyktmask.
Andra upplysningar Använd vattendimma till avkylning av behållare. Flytta behållare från brandplatsen om detta kan ske utan 

risk.

Förebyggande åtgärder för att begränsa utsläpp
Allmänna åtgärder Håll barn och obehöriga borta från spillområdet.
Personliga skyddsåtgärder Använd personlig skyddsutrustning (se avsnitt 8). Undvik dammbildning och spridning av damm. Undvik 

inandning av damm. Undvik kontakt med hud och ögon.
Miljöskyddsåtgärder Förhindra utsläpp till avlopp, vattendrag och mark.
Rengöringsmetod Blanda EJ med sågspån eller andra brännbara material. Sopas försiktigt ihop och uppsamlas. Spill samlas 

upp i lämpliga behållare och avfallet lämnas för destruktion enligt avsnitt 13. Skölj spillplatsen med rikliga 
mängder vatten.

Andra anvisningar Se även avsnitten 8 och 13.
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