
AANBEVOLEN MAATREGELEN BIJ ONGEVAL TIJDENS WEGVERVOER

LADING:VULCANO

UN 1830, Zwavelzuur, 8, II
Classificatie: 8, II
Identificatie nummer van het gevaar: 80
Geur: kenmerkend
Oplosbaarheid in water: volledig oplosbaar

AARD VAN HET GEVAAR:

De stof is bijtend
Veroorzaakt ernstige beschadiging van de ogen, van de huid
Kan vele materialen, bijv. Kleding, aantasten
Kontakt met een betrekkelijk kleine hoeveelheid water geeft een heftige reactie, waarbij veel warmte ontstaat en spatten van het
hete zuur.
Tast vele materialen aan waarbij waterstof vrijkomt; dit gas is brandbaar en vormt met lucht een explosief mengsel

INDIVIDUELE BESCHERMING:

Volledig aansluitende veiligheidsbril
Voorschoot of andere lichte beschermende kleding, laarzen en plastic of rubberen handschoenen
Oogspoelfles gevuld met zuiver water

MAATREGELEN VAN ALGEMENE AARD DIE DE BESTUURDER MOET TREFFEN:

Motor afzetten
Geen open vuur, rookverbod
Weg markeren (afzetten), en weggebruikers of omstanders waarschuwen
Omstanders op afstand houden. Boven de wind blijven.
Zo spoedig mogelijk brandweer en politie waarschuwen

BIJKOMENDE EN/OF SPECIALE MAATREGELEN DIE DE BESTUURDER MOET TREFFEN:

Elke behandeling indien zonder persoonlijk risico
Indien mogelijk: gebruik schep, bezem, kleine opvang container
Direct contact met de stof vermijden
Lekken stoppen indien zonder gevaar
Lekkende vloeistof opnemen in, of verspreiding voorkomen met zand, aarde of ander geschikt materiaal.
Niet opnemen in zaagsel of andere brandbare stoffen.
Indien de stof terecht is gekomen in open water of riolering of is gemorst op bodem of begroeiing, politie inlichten.

BRAND (informatie voor de chauffeur in geval van brand)

Probeer geen branden te bestrijden die te maken hebben met de lading

EERSTE HULP:

Als de stof in de ogen is gekomen onmiddellijk met veel water spoelen tot medische hulp beschikbaar is
Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken; wanneer de huid met de stof in aanraking is gekomen, moet deze worden
gewassen met veel water
Een dokter waarschuwen wanneer iemand ziekteverschijnselen vertoont, doordat hij kennelijk de stof heeft ingeademd, op de
huid of in de ogen heeft gekregen.

AANVULLENDE INFORMATIE VOOR HULPDIENSTEN:

Met veel water besproeien.
Lading koel houden door te sproeien met water indien zij aan brand wordt blootgesteld.

BIJKOMENDE INLICHTINGEN:
ESSEF Professional Cleaning Supplies bvba - Izegemsestraat 98 - 8880 Sint-Eloois-Winkel - Tel: +32 051 33 69 83 - Fax: +32 051 30
00 82
Dit informatieblad veiligheids maatregelen bij ongeval voor wegtransport is met de grootst mogelijke zorg opgesteld, wij kunnen echter geen aansprakelijkheid

aanvaarden voor schade, van welke aard ook, welke door het gebruik van deze gegevens of van het betreffende produkt zou worden veroorzaakt.


