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MAURSYRE   over 85% syre          UN 1779 

- Helm FS+  ( under 85% syre) UN 3412 

- SOFTACID    UN 1760 

      

UN 1779 ADR KLASSE 8+3, CF1, Emballasjegruppe II, FARENR. 83 

UN 3412: ADR KLASSE 8, C3, Emballasjegruppe II, FARENR. 80 

UN 1760 ADR KLASSE 8, C9, Emballasjegruppe III, FARENR. 80 
 

Maursyre er etsende, og er fargeløs eller mørk (ensilox) med skarp lukt. 

Gir alvorlig skade på øynene og huden, dampen virker irriterende på øynene og luftveiene. 
Dampen er usynlig, tyngre enn luft og sprer seg langs bakken. 

Kan danne eksplosive blandinger med luft, spesielt i ikke rengjort tomgods. 

Oppheting vil forårsake trykkstigning med fare for sprenging og etterfølgende eksplosjon. 
Maursyre skal holdes fraskilt fra salpetersyre, nitrater og peroksider. 

 

Som verneutstyr benyttes:                                               
Egnet åndedrettsbeskyttelse (gassmaske med B-filter). 

Vernebriller med tett sidevern eller ansiktskjerm. 

Plast eller gummihansker og støvler. 

Flaske med rent vann til øyeskylling. 
 

VED UHELL SKAL BRANNVESEN 110 OG AMBULANSE 113 (fare for helseskader)  

VARSLES STRAKS, RING 110 

 Logistikkansvarlig Akva-Ren AS varsles etter hvert for å bistå – 482 592 49. 
 

Dersom uhellet er ute: Stopp motoren og slå av hovedstrøm, sett ut varseltrekant og advar 
andre trafikanter. 

Hold uvedkommende borte fra uhellsstedet og unngå unødig opphold i vindretningen. 

Ved uhell forsøkes å samle opp væsken i sand eller jord, slik at det kan flyttes til en sikker 
plass. Spyl det forurensede området med rikelige menger vann. BRANNVESEN RING 110 

varsles dersom det er fare for at væsken kan komme ned i vassdrag/kloakk eller forurense 

mark/vegetasjon. 
Ved brann avkjøles beholderne med vann, dersom de blir utsatt for sterk varme. Slukk med 

vann i spredt stråle 

 

FØRSTEHJELP: 
ØYNE: Ved sprut skylles øynene øyeblikkelig med vann i store mengder i minst 15 min. 

Deretter transport til lege med skylling under transport.                  

HUD:   Tilsølt hud spyles straks med store mengder vann, samtidig som tilsølte klær fjernes. 
Kontakt lege. 

INNÅNDING/SVELGING: Skyll straks munnen med store mengder vann, deretter drikkes 

snarest rikelig med vann eller aller helst melk. Unngå brekninger. Transport til sykehus 

snarest. 

YTTERLIGERE OPPLYSNINGER KAN FÅS FRA PRODUSENT 

HELM SKANDINAVIEN AS 

NØD TLF: + 47 90 41 82 92/ GIFTINFORMASJONEN: +47 22 59 13 00 

KONTAKTPERSON: Skiftformann i Formiatområdet 

Med.nødhjelp: 113    Brann: 110    Politi: 112 

http://www.akvaren.no/

