Wiodąc prym
w zakresie
bezpieczeństwa

Nouryon jest zaufanym dostawcą produktów Butanox®, Perkadox® i Trigonox® oraz
światowym liderem w zakresie bezpieczeństwa nadtlenków organicznych.
Dzielenie się naszym doświadczeniem w temacie bezpieczeństwa jest jednym
z najważniejszych zasobów jakie oferujemy. Analizy szkoleniowe dotyczące
bezpieczeństwa i używania nadtlenków organicznych, konsultacje w zakresie
przechowywania oraz sprzętu do dozowania nadtlenków, a także pokazy i publikacje
na temat bezpiecznego korzystania z nadtlenków organicznych to tylko niektóre z
usług, jakie oferujemy naszym klinetom.

Jak przechowywać
nadtlenki

Jak obchodzić się z
nadtlenkami

W przypadku sytuacji awaryjnej
zadzwoń pod podany numer
telefonu: +31 (0)570 679 211

Jak postępować w razie:
Pożaru
Powiadomić straż pożarną. Niewielki
pożar ugasić za pomocą gaśnicy proszkowej albo śniegowej i użyć wody.

Wycieku
• Przechowywać w chłodnym pomieszcze-niu z daleka od bezpośredniego
światła słonecznego.
• Przestrzegać zaleceń dotyczących
maksymalnej i minimalnej temperatury
przechowywania podanej na opakowaniu
i w karcie bezpieczeństwa.
• Zostawić w oryginalnym opakowaniu.

• Nosić okulary ochronne.
• Nosić odpowiednie rękawice i ubranie
ochronne.
• Natychmiast usuwać wycieki.
• Podczas używania korzystać
wyłącznie z kompatybilnych materiałów.

Płyny: wchłaniać przy użyciu
chemicznie obojętnego materiału i
dodać wody.
Ciała stałe / pasty: zebrać przy użyciu
odpowiednich środków i dodać wody.
Jak najszybciej przenieść w
bezpieczne miejsce i zorganizować
ich usunięcie.

Kontaktu ze skórą
Przemyć wodą z mydłem.

Kontaktu z oczami

• Po użyciu zamknąć opakowanie.
• Po użyciu odłożyć opakowanie w
miejsce przechowywania
nadtlenków.
• Nie przechowywać wraz z
przyspieszaczami ani innymi
substancjami chemicznymi.
• Nie mieszać nadtlenków z
przyspieszaczami.
• Unikać kontaktu z pyłem, metalem
albo innymi substajami chemicznymi.
Aby dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z
lokalnym przedstawicielem firmy Nouryon.
www.nouryon.com
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Nie palić.
Unikać źródeł ciepła.
Unikać otwartego ognia.
Nigdy nie ogrzewać nadtlenków.

Najpierw przepłukiwać wodą przez
co najmniej 15 minut.
Zawsze szukać pomocy lekarskiej.

Spożycia
Wypić dużą ilość wody i natychmiast zasięgnąć porady lekarskiej. Nie
prowokować wymiotów.

Zeskanuj podany QR kod, aby
dowiedzieć się w jaki sposób
nasze usługi w zakresie
bezpieczeństwa mogą
wspomóc Twój biznes.

