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Productinformatie 

 

Prochemko International is een onderdeel van: 

 

  EERSTE HULP BIJ ONGELUKKEN MET 
FLUORWATERSTOFZUUR 
 

   
 
PRODUCTEN MET 
FLUORWATERSTOFZUUR 
 

  
Alurex Forte, Gevex, Glastex, Glazurex Forte, Geclean I, Geclean I 
Heavy, Glasbeit, Traffic-Filmremover en Aluminium Cleaner Heavy 

 
TELEFOONNUMMER 
NOODGEVALLEN 
 

  
030 - 2 748 888 
 
(Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum) 
Alleen bereikbaar bij accidentele vergiftigingen voor een behandelend arts. 
 

 
INADEMING 
 

  
Symptomen:  
Bijtend, keelpijn, hoesten, ademnood 
 
Preventie: 
Ruimtelijke afzuiging, plaatselijke afzuiging, ademhalingsbescherming 
(filtertype E) 
 
Eerste hulp: 
Frisse lucht, rust, halfzittende houding, calciumgluconaat laten drinken en 
naar ziekenhuis vervoeren 
 

 
HUIDCONTACT 
 

  
Symptomen: 
Bijtend, roodheid, pijn, ernstige brandwonden (deze kunnen na geruime tijd 
nog verschijnen) 
 
Preventie: 
Handschoenen (butylrubber), beschermende kleding 
 
Eerste hulp: 
Verontreinigde kleding uittrekken, huid spoelen met veel water of douchen, 
calciumgluconaat 10% op de besmette huid aanbrengen tot minstens 15 
min. na verdwijnen van de pijn. Bij ontbreken van gel doorgaan met spoelen 
en naar ziekenhuis vervoeren 
 

 
OOGCONTACT 

  
Symptomen: 
Bijtend, roodheid, pijn, slecht zien 
 
Preventie: 
Gelaatsscherm of oogbescherming in combinatie met 
ademhalingsbescherming. 
 
Eerste hulp: 
Minimaal 15 minuten spoelen met water (evt. contactlenzen verwijderen), 
dan naar (oog)arts brengen. Blijven spoelen tijdens vervoer. 
 



EERSTE HULP FLUORWATERZUUR 2/2 

 
Productinformatie 

 

Prochemko International is een onderdeel van: 

 

 
  EERSTE HULP BIJ ONGELUKKEN MET 

FLUORWATERSTOFZUUR 
 

   

 
 
 
 
INSLIKKEN 
 

  
 
Symptomen: 
Bijtend, keelpijn, buikpijn, diaree, braken, etsingen in mond-keelholte, 
slokdarm en maag. Door zwelling van de bovenste luchtwegen kan 
ademnood optreden. 
 
Eerste hulp: 
Mond laten spoelen, 200 ml calciumgluconaat 4% laten drinken (indien niet 
aanwezig melk of water), GEEN braken opwekken en onmiddellijk naar 
ziekenhuis vervoeren. 
 

 
NOODSITUATIE 
 

  
Acuut gezondheidsgevaar! 
 
Gevarenzone ONMIDDELLIJK ontruimen en (laten) afzetten. Deskundige 
waarschuwen! 
 

 
BRONVERMELDING 
 

  
Chemiekaarten® 16e editie 2001 
 
Kaartnummer C-0092 
 

 
UITGAVE 
 
 

  
Mei 2006 
 
Vervangt alle voorgaande documentatiebladen. 
 
Deze informatie is gebaseerd op zowel laboratorium- als praktijkervaring. 
Men dient zich strikt te houden aan hetgeen in de databladen staat 
omschreven. De door ons verstrekte adviezen leiden nimmer tot enige 
aansprakelijkheid. Toepassing, gebruik en verwerking van de producten zijn 
voor risico van de gebruiker. 
 
 
 

 
 


