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Exempel på frätande och irriterande kemiska risker: 

Vattenglas (natriumsilikat) är starkt frätande basisk lösning. Används för bl.a. 

lösa upp smuts och fett och för att brandsäkra material eller täta läckor. Kan ge svåra 

ögonskador (och frätskador på hud).  

Kivisil fasadgrund är inte lika akut frätande som vattenglas men innehåller  ämnen 

som kan vålla stor skada ändå och som kräver personlig skyddsutrustning vid hantering: 

 METANOL (giftig vid förtäring, inandning och hudkontakt) 

 ÄTTIKSYRA (frätande) 

 POLYDIMETYLSILOXAN (silikonolja som irriterar hud och ögon med risk för 
allvarlig ögonskada) 

  ISOOKTYLTRIMETOXISILAN (miljöfarligt -skadligt för vattenlevande organismer) 

 TETRAETYLSILIKAT (irriterar ögon och andningsorgan) 
 

Målartvätt innehåller ämnen som kan orsaka allvarlig ögonirritation. Säkerhetsdatablad 

för målartvätt anger ofta Faroangiveklser såsom ” Orsakar allvarlig ögonirritation” och 
Skyddsangivelser som ”P262 - Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller 
kläderna.” 

 

Läs därför alltid aktuellt säkerhetsdatablad INNAN du arbetar med kemikalierna så att du 
lär dig den kemiska risken och hur du bäst skyddar dig. 

  Tänk efter före!  

  (Bild: Ett frätskadat öga) 
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Viktig information  

Yrkesmålare omger sig av en mängd olika kemikalier i sitt yrkesutövande. Beroende på typ 

av kemikalie så är den kemiska risken skiftande. En del kemikalier är hälsofarliga vid 

beröring eller inandning, t.ex. fogskum (innehåller isocyanater som misstänks orsaka 

cancer).  

Många av de produkter ni använder har också ett basiskt 
eller surt pH för att uppnå önskad effekt på materialet ni 
använder det på. T.ex. lösa upp färg eller fett. Det innebär 
tyvärr också att dessa kemikalier  har en lika agressiv effekt 
mot hud och ögon. Det medför en stor risk för allvarlig skada 
i händelse av exponering och kräver snabb behandling för 
att undvika risk för permanent skada, framförallt vid stänk i 
ögonen.  

Exempel på kemiska riskmiljöer: 

YTBEHANDLING 
Impregnering, grundning, fogning, limning, målning, mm 
 
RENGÖRING av ytor och verktyg  
Lösningsmedel, fasadtvätt, städ- och tvättmedel, mm 
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TIDEN är den viktigaste faktorn! 

Vid stänk av en kemikalie är det viktigast att så snabbt som möjligt slå ut den 
frätande effekten för att på så sätt undvika risk för allvarlig skada och bestående 
men.  

Ofta handlar det om sekunder innan bestående skador uppstår. Att ta sig till en nöddusch 
och försöka att skölja bort aggressiva kemikalier med vatten kan ta alldeles för lång tid.  

Vatten (liksom flaskor med koksaltlösning) har dessutom en begränsad förmåga att späda ut 
och saknar neutraliserande egenskaper vilket gör att det krävs kontinuerlig sköljning under 
en lång tid för att nå önskad effekt. Under denna tid pågår angreppet av kemikalien med risk 
för permanent allvarlig skada som följd. 

Med en omedelbar neutralisering så hinner vi stoppa kemikalien innan den orsakar en 
bestående skada. Vi får också en säkrare hantering av den nödställde då även kläder 
neutraliseras, samtidigt som det förenklar den efterföljande saneringen av ytor och materiel. 

 

 

DIPHOTERINE
®
 

FÖRSTA HJÄLPEN VID KEMISKA OLYCKOR 

Diphoterine® är en unik spolvätska för Första Hjälpen bruk, som 

på ett snabbt och effektivt sätt neutraliserar både syror och 

baser såsom t.ex. saltsyra, svavelsyra och natriumhydroxid 

(lut). Diphoterine® är även verksam mot lösningsmedel, 

oxidanter och kelaterare och har testats effektiv mot över 

1.200st olika kemikalier. 

Neutraliserar både syror och baser 

Diphoterine® består av en skräddarsydd molekyl som effektivt 

attraherar och oskadliggör kemikalien. Tack vare dess 

amfoteriska (flerfunktionella) och hypertona (utdragande) 

egenskaper så är den säker att använda mot alla kemikalier 

samtidigt som den förhindrar penetration av den skadliga 

kemikalien och hjälper till att dra ut redan penetrerad kemikalie 

från vävnaden. 

 

För behandling av hela kroppen 

Diphoterine® finns i flera utföranden och kan användas över hela kroppen; på huden, i 

ögonen, i munhålan och i hörselgången. Det är en CE- märkt medicinteknisk produkt som är 

godkänd ersättare till ögon- och nöddusch enligt Europeisk Standard EN15154-3/4 och dess 

positiva effekter är vetenskapligt och praktiskt belagda i Arbetsmiljöverkets rapport 2010:6. 

 

Vänligen besök vår hemsida för mer information: www.medicalcare.se 

http://www.medicalcare.se/
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DIPHOTERINE
®  - VÅR REKOMMENDATION 

För att snabbt kunna omhänderta ett stänk av en irriterande eller frätande kemikalie 

rekommenderar Medical Care System följande kit: 

1st Diphoterine SIEW 50ml 
med tillhörande hölster 

Avsedd för att påbörja omedelbar Första Hjälpen 
behandling och neutralisering av kemikalier i ögat 
inom 10 sekunder efter ett kemikaliestänk. 
Inklusive läderhölster med clips för smidig 
montering t.ex. i bältet. Hållbarhet 2 år från 
tillv.datum. 

1st Diphoterine MICRO 
100ml sprayflaska 

Avsedd för att påbörja Första Hjälpen behandling 
och neutralisering av en mindre kroppsdel (t.ex. 
hand eller ansikte) inom 60 sekunder efter ett 
kemikaliestänk. Hållbarhet 2 år från tillv.datum. 
 

 
 


