
Arbejdspladsbrugsanvisning (Kemisk APV) 

Oplysninger om produktet 

Navn på produkt: Lederreiniger 

Leverandør: Semler Gruppen 
Park Allé 355 
DK-2605 Brøndby 
Tlf.: +45 43 28 82 00 

Mærkningselementer: 

Forårsager alvorlig øjenskade. Indeholder 2-
Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kan udløse allergisk 
reaktion. 

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller 
etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Bær 
øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. VED KONTAKT MED 
ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern 
eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt 
skylning. Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge. 

Anvendelse 

Bruger instruktion Se brugsanvisningen/etikette 

Fysisk form af produkt Lysegul væske 

Anvendt mængde Lille 

Hyppighed og varighed af brug < 5 min, op til flere gange om dagen 

Generelle foranstaltninger, 
der gælder for alle aktiviteter 

Brug Generel ventilation. 
Brug værnemidler som angivet nedenfor. Vask hænder 
før pauser, toiletbesøg og efter endt arbejde. Der må ikke 
spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt. 

Hvor det er relevant, anvendes en spildbakke under 
arbejdet. 

   Førstehjælp 

Indånding: Søg frisk luft. Søg læge ved ubehag. 

Indtagelse: Skyl munden grundigt og drik 1-2 glas vand i små slurke. Fremkald 
ikke opkastning. Søg læge ved ubehag. 

Hud: Fjern forurenet tøj. Vask huden med vand og sæbe. Søg læge ved 
ubehag. 

Øjne: Spil øjet godt op, fjern eventuelle kontaktlinser og skyl straks med 
vand (helst fra øjenskyller) og søg omgående læge. Fortsæt 
skylningen til lægen overtager behandlingen. 

Forbrænding: Skyl med vand, indtil smerterne ophører. Fjern tøj, som ikke er 
fastbrændt - søg læge/sygehus, fortsæt om muligt skylningen til 
lægen overtager behandlingen. 

Ved uheld tilkald: 

   Personlige værnemidler 

Handsker/ type: Brug beskyttelseshandsker af nitrilgummi (Kategori: III, >60 min – varenr.: 
000HANDSKE S/M/L/XL).  Skift handsker ofte. 

Briller/ ansigtsskærm: Brug beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm. 

Arbejdstøj: Ikke påkrævet. 

Åndedrætsværn type: Brug altid punktudsugning, hvor muligt. Ved utilstrækkelig ventilation skal 
der anvendes åndedrætsværn med filter A2. (Varenr.: 000MASKEA2). 



Arbejdspladsbrugsanvisning (Kemisk APV) 

   Brandslukningsmateriale 

Slukningsmidler: Omgivende ild: Sluk med pulver, skum, kulsyre eller vandtåge. Brug ikke 
vandstråle, da det kan sprede branden. 

Affald: 

Opbevaring - Produkt: 

Opbevaring - Slukningsmidler: 

Opbevaring - Førstehjælpsudstyr: 

Placering af værnemidler: 

Yderligere kommentarer: 

Skemaet udfyldt af: Dato: 

Godkendt af: Dato: 
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