
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT 

 

Brannfjellveien 86A   post@sanosil.no  + 47 91 11 48 20 

1181 Oslo     

Norge     www.sanosil.no  + 47 90 85 25 46 

Sanosil Norge  
SIKKERHET OG LAGRING 

VED BRUK AV SANOSIL 

 

 
GIFTINFORMASJONEN: 22 59 13 00. 

NØDHJELP: 113 
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SIKKERHET OG LAGRING 

SIKKERHETS- OG LAGRINGSINFORMASJON 

Produktene Sanosil Super 25 Ag og Sanosil C (heretter referert til som Sanosil), 

inneholder opptil 50% hydrogenperoksid.  Ufortynnet er Sanosil et sterkt 

oksidasjonsmiddel som kan gi alvorlige etseskader på hud/øyne ved uforsvarlig 

håndtering. Bruk biocider med forsiktighet og les alltid pakningsvedlegg, 

produktinformasjon og sikkerhetsregler før bruk.  

MERKINGSELEMENTER 

Varselord: Fare 

 

Faresetninger: 

H272 Kan forsterke brann; oksiderende.  

H302 Farlig ved svelging. 

H332 Farlig ved innånding. 

H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. 

H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene. 

 

Sikkerhetssetninger: 

P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre 

antenningskilder. Røyking forbudt. 

P221 Må ikke blandes med brennbare stoffer. 

P280 Benytt vernehansker / verneklær / vernebriller / ansiktsskjerm. 

P303+P361+P353 VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll 

/ dusj huden med vann.  

P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. 

Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.  

P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. 

 

EKSPONERINGSKONTROLL 

Øyevern: Bruk tettsittende vernebriller eller ansiktsskjerm.  

Ytterligere øyevernstiltak: Øyedusj skal være på arbeidsplassen. Enten en fast 

øyedusjenhet koblet til drikkevann (temperert vann ønskelig) eller en bærbar 

disponibel enhet (øyespyleflaske) 

Håndvern: Benytt alltid vernehansker. Egnede materialer: Nitrilgummi/butylgummi. 

Skift hansker ved tegn på slitasje.  

Hudvern: Benytt hensiktsmessige antistatiske verneklær. 

 

Åndedrettsvern: Ved utilstrekkelig ventilasjon eller hvis det er fare for innånding av 

damper må det brukes egnet åndedrettsvern med kombinasjonsfilter (type NO/P3). Må 

ikke brukes uten åndedrettsvern lenger enn 30 minutter pr. dag. Brukes det i en lengre 

periode enn 30 minutter, må åndedrettsvern benyttes. 



SIKKERHET OG LAGRING 

LAGRING 

• Lagre alltid Sanosil i originalemballasje i kalde/svale rom (5-25 °C) 

 

• Lagre alltid beholderne stående. Oksygen som frigjøres ved nedbrytning slippes 

ut gjennom ventilen. Dersom en beholder viser tegn til å være oppblåst under 

transport/lagring skal korken åpnes for å slippe ut oksygen. Bruk alltid 

vernebriller. Ved spørsmål, ta kontakt med Sanosil Norge. 

 

• Beholderen skal kun transporteres på ikke-brennbare materialer (PE paller). 

 

• Lagre aldri Sanosil nær andre kjemikalier.  

 

• Ha alltid brannslanger tilgjengelig på lagringsplassen i tilfelle brann. 

 

• Hell aldri ubrukt Sanosil tilbake i beholderen. Fortynn med mye vann og skyll 

ned i avløpssystemet.  

 

• Ved søl skal Sanosil skylles bort umiddelbart med store mengder vann.  

 

FØRSTEHJELPSTILTAK VED NØDSITUASJON 

Generelt: Nødtelefon: Ring Giftinformasjonen på 22 59 13 00. Ved bevisstløshet eller 

alvorlige tilfeller, ring 113.  

 

Innånding: Frisk luft, ro og varme. Kontakt lege hvis irritasjon vedvarer.  

Hudkontakt: Fjern tilsølt tøy. Vask straks huden med såpe og vann. Fortsett å skylle i 

minst 15 minutter. Etseskader skal behandles av lege.  

Øyekontakt: Skyll straks med store mengder vann (temperert 20-30°C) i minst 30 min. 

Fjern evt. kontaktlinser. Hold øyelokket åpent. Transport til lege. Fortsett skyllingen 

under transporten.  

Svelging: Skyll munn med vann. Drikk rikelig med vann. Gi aldri væske til en bevisstløs 

person. Fremkall ikke brekninger. Kontakt lege. Risiko for perforasjon 

(gjennometsing) av spiserør og magesekk. 

 

Akutte symptomer og virkninger 

Hudkontakt: Etsende. Danner blemmer og kan gi sårdannelse.  

Øyekontakt: Etsende i øynene, fare for synsskade/blindhet, svie i nesen, etsesår på 

huden.  

Svelging: Etsende ved svelging. Gir brennende smerter i munn, svelg og spiserør. Fare 

for store varige skader.  

Innånding: Farlig ved innånding. Kan irritere luftveiene 


