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 X-Fog Skyddsblad    2019-12-13 
Vad är X-Fog? 
X-fog är en oorganisk vätska som är stabil och har ett Ph-Värde på ca 7,5. 

X-Fog = Ammoniumklorid kemisk formel NH4CL

 

X-Fog är ett tillsatsmedel för släckning av A- bränder som tillsats 1-3% i vatten 
från Lågtryck till högtryck. 

X-Fog går att injicera eller hälla direkt i tank och är hållbart över tid. 

X-Fog är inte Faroklassat vid bedömning enligt 1272/2008. 

Första Hjälpen 

Generellt: 

Ingen speciell åtgärd anses behövas. Om symptom ändå uppkommer, kontakta läkare. 

Vid inandning: 

Låt den skadade vila på varm plats med frisk luft. Kvarstår symptom uppsök läkare. 
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Vid hudkontakt: 

Normal tvättning av huden anses som tillräckligt; Om symptom ändå uppkommer, kontakta 
läkare. 
Tag av förorenade kläder. 

Vid ögonkontakt: 

För säkerhets skull, spola ögat med vatten. Om symptom uppkommer, kontakta läkare. 

Vid förtäring: 

Skölj först munnen noggrant med mycket vatten och SPOTTA UT sköljvattnet. Drick sedan 
minst en halv liter vatten. 
Kontakta läkare om symptom kvarstår. 

Skyddsutrustning. 

Ögonskydd/ansiktsskydd 
Ögonskydd bör användas vid risk för direktkontakt eller stänk. 
Hudskydd 
Skyddshandskar behövs normalt inte med anledning av egenskaperna hos denna produkt. 
Skyddshandskar kan behövas på 
grundval av andra arbetsförhållanden, t ex nötning, temperaturförhållanden eller 
mikrobiologiska faror. 
Använd lämpliga skyddskläder vid behov. 

Åtgärder vid brand 

Rädda-Larma-Släck  X-fog är ett släckmedel 

Åtgärder vid spill 

Akut åtgärd: Förhindra ytterligare läckage, om möjligt. Hindra utsläpp till avlopp 

Sanering: Sug upp vätskan med ex absorptionsmedel, spola rent med vatten och tänk på 
halkrisken 

 
Innehållet i detta dokument kan komma att ändras utan föregående meddelande på grund av 
fortsatta framsteg i metodik, konstruktion och tillverkning. X Fire AB tar inget juridiskt 
ansvar för eventuella fel eller skador till följd av användningen av detta dokument. 
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