5. Postępowanie w przypadku pożaru
Środki gaśnicze

Dwutlenek węgla, piana , gaśnice proszkowe. Nie stosować silnego strumienia wody ‐
niebezpieczestwo rozszerzenia pożaru.

Szczególne zagrożenia
związane z substancją lub
mieszaniną

W przypadku termicznego rozkładu lub rozkładu podczas pożaru może tworzyć się gęsty dym,
zawierający tlenek węgla i dwutlenek węgla oraz tlenki siarki, ew. sadze. Nie wdychać wyjść
na świeże powietrze.

Informacje dla straży
pożarnej

Zaleca się używanie samodzielnego aparatu do oddychania i noszenie ubraź całkowicie
chroniących ciało. Nie zaleca się aby środki gaśnicze dostały się do gleby.
Zebrać odpady po pożarze (zużyte środki gaśnicze) .

6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska
Indywidualne środki
ostrożności, wyposażenie
ochronne i procedury w
sytuacjach awaryjnych
Środki ostrożności w
zakresie ochrony
środowiska
Metody i materiały
zapobiegające
rozprzestrzenianiu się
skażenia i służące do
usuwania skażenia
Odniesienia do innych sekcji

Okulary ochronne, odzież i rękawice ochronne.
Zaleca się stosowanie systemów wentylacyjnych w pomieszczeniach zamkniętych.
Uważać aby produkt nie dostał się do gleby, kanalizacji lub wód powierzchniowych.

Zebrać produkt piaskiem, ziemią okrzemkową(lub innym materiałem absorbujcym).
Poczekać aż materiał nasiąknie i umieścić absorbent w odpowiednim pojemniku .
Uważać by produkt nie dostał się do gleby, kanalizacji lub wód powierzchniowych.
Istotne dane w sekcji 8 i 13.

7. Postępowanie z mieszaniną i jej magazynowanie
Środki ostrożności
dotyczące bezpiecznego
postpowania
Warunki bezpiecznego
magazynowania, łącznie z
informacjami dotyczącymi
wszelkich wzajemnych
niezgodności
Szczególne zastosowanie(-a)
końcowe

Należy zainstalować system wentylacji mechanicznej nawiewno‐wycigowej ( 5‐krotna
wymiana ) w miejscu pracy. Nie jeść, nie pić ani nie palić w miejscu pracy. W przypadku
stosowania na zewntrz unikać wysokiej temperatury i/lub dużego nasłonecznienia.
Należy zainstalować system wentylacji mechanicznej nawiewno‐wycigowej magazynowania.
Trzymać pojemnik zamknity w oryginalnym opakowaniu w temperaturze pokojowej.

-----

8. Kontrola narażenia i ą\środki ochrony indywidualnej
Parametry dotyczące
kontroli

NDS [ mg/m3]

NDSCh [
mg/m3]

Metoda oznaczenia

Kontrola narażenia

Układ oddechowy
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PN ISO 4225/Ak:1999 Jakość powietrza Zagadnienia ogólne Terminologia (arkusz
krajowy).
PN Z‐04008‐7:2002. Ochrona czystości powietrza. Pobieranie próbek. Zasady pobierania
próbek powietrza w rodowisku pracy i interpretacji wyników.
PN‐EN‐689:2002. Powietrze na stanowiskach pracy Wytyczne oceny narażenia inhalacyjn
na czynniki chemiczne przez porównanie z wartościami dopuszczalnymi i strategia pomiaro
PN‐EN‐482:2002. Powietrze na stanowiskach pracy Ogólne wymagania dotyczące proced
pomiaru czynników chemicznych
Przy prawidłowej wentylacji mechanicznej ( 5‐krotna wymiana ) nie potrzeba dodatkowych
zabezpieczeń. W przypadku dużego narażenia stosować maski z filtrem lub braku
odpowiedniej wentylacji ‐maska z filtrem A ( EN 141).

