Leverandørbrugsanvisning
(Sikkerhedsdatablad)

1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren
PR-nummer: MST reg. nr. 364-35
Udarbejdet den: 08-04-2008 / LHB
Anvendelse: Ukrudtsmiddel. Må kun anvendes til bekæmpelse af ukrudt.
Leverandør: ECOstyle A/S Rugårdsvej 877B Hindevad 5471

Tlf.: +45 70 22 70 67 Fax: +45 70 22 70 68

2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer
Einecs nr.

CAS nr.
123-33-1
203-931-2
112-05-0
Se punkt 16 for ordlyd af R-sætninger

Stoffer
Maleinhydrazid
Nonansyre

Ultima Proff koncentrat.

Søndersø

Klassificering
C R34

g/l
30,3
186,7

Note

3. Fareidentifikation
Ingen.

4. Førstehjælpsforanstaltninger

Indånding
Søg frisk luft.
Indtagelse
Skyl munden grundigt og drik 1-2 glas vand i små slurke.
Hud
Fjern forurenet tøj. Vask huden med vand og sæbe.
Øjne
Skyl straks med vand (helst fra øjenskyller) i mindst 5 min. Spil øjet godt op. Fjern eventuelle kontaktlinser. Søg læge.
Forbrænding
Skyl med vand, indtil smerterne ophører. Fjern tøj, som ikke er fastbrændt - søg læge/sygehus, fortsæt om muligt skylningen til lægen
overtager
behandlingen.
Øvrige oplysninger
Ved henvendelse til læge medbringes leverandørbrugsanvisning eller etiket. Symptomer: Se punkt 11.

5. Brandbekæmpelse

Sluk med pulver, skum, kulsyre eller vandtåge. Brug ikke vandstråle, da det kan sprede branden. Brug vand eller vandtåge til
nedkøling af ikke
antændt lager. Hvis det kan gøres uden fare, fjernes beholdere fra det brandtruede område. Undgå indånding af dampe og røggasser søg frisk luft.

6. Forholdsregler over for udslip ved uheld

Anvend de samme værnemidler som nævnt under punkt 8. Spild må ikke udledes til kloak og/eller overfladevand. Spild inddæmmes og
opsamles med sand eller andet absorberende ikke brandbart materiale og overføres til egnede affaldsbeholdere. Se punkt 13 for
bortskaffelse.

7. Håndtering og opbevaring

Håndtering
Se under punkt 8 for oplysninger om forholdsregler ved brug og personlige værnemidler.
Opbevaring
Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. Opbevares utilgængeligt for børn. Bør opbevares i tæt tillukket
original emballage. Opbevares frostfrit.

8. Eksponeringskontrol/Personlige værnemidler

Forholdsregler ved brug
Der skal være adgang til rindende vand og øjenskyller. Vask hænder før pauser, toiletbesøg og efter endt arbejde. Vær opmærksom
på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs nærmere i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.
Åndedrætsværn
Ikke påkrævet.
Handsker og beskyttelsestøj
Handsker af plast eller gummi anbefales.
Øjenværn
Brug beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm.
Grænseværdier
Indeholder ingen oplysningspligtige stoffer.

9. Fysisk/kemiske egenskaber
Tilstandsform: Flydende koncentrat Farve: Gul Lugt: Karakteristisk pH (koncentrat): 8,4 Massefylde: 1,01 g/ml
Opløselighed i vand: Fuldstændig Flammepunkt: > 95 °C Selvantændelsestemperatur: 320 °C Viskositet: 11-16 mPA (20 °C)

10. Stabilitet og reaktivitet

Produktet er stabilt ved anvendelse efter leverandørens anvisninger.

11. Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber)
Akut

Indånding
Der er ingen farlige dampe over produktet.
Indtagelse
Indtagelse af større mængder kan give ubehag.
Hudkontakt
Ikke - irriterende.
Øjenkontakt
Ikke-irriterende.

Langtidsvirkninger
Ingen kendte.

12. Miljøoplysninger

Undgå at udlede større mængder koncentreret spild og rester til kloak.
Miljøoplysninger for indholdsstoffer
Fisk (regnbue ørred) LC50 >200 mg/L (96 h)
Dafnie (daphnia magna) EC50 >200 mg/L (48 h)
Alger (Desmodesmus Subspicatus) EC50 47,4 mg/L (72h)
Generelt: Biologisk nedbrydeligt. Undgå at produktet kommer ukontrolleret ud i miljøet.

13. Bortskaffelse
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tom emballage og rester kan bortskaffes med
dagrenovationen. EAK-kode: 06 13 01

14. Transportoplysninger

Produktet er ikke omfattet af reglerne om transport af farligt gods på vej og sø i henhold til ADR og IMDG.

15. Oplysninger om regulering

Indeholder
Maleinhydrazid 30,3 g/l og Nonansyre 186,7 g/l
S-sætninger
Opbevares utilgængeligt for børn. (S2)
Undgå at forurene vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. (S61)
Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. (S13)
Vask huden efter arbejdet. ( )
Anden mærkning Forsigtig
Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler. For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal
brugsanvisningen følges nøje. Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs nærmere i den eventuelt
lovpligtige leverandørbrugsanvisning samt Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.
Anvendelsesbegrænsning
Må kun anvendes til professionel ukrudtsbekæmpelse på udyrkede arealer og på arealer med beplantning af vedagtige kulturer af
ukrudt . Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.
Krav om uddannelse
Ved erhvervsmæssig anvendelse skal Sprøjtecertifikat-/bevis haves, jvf. Miljøstyrelsens regler om bekæmpelsesmidler.

16. Andre oplysninger

Anvendte kilder
ADR 2007 udgave og IMDG 2006 udgave. Miljøstyrelsens bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og
opbevaring af kemiske stoffer og produkter nr. 329/2002, senest ændret ved nr. 970/2005 + Direktiv 2006/8/EF.
Miljøstyrelsens bekendtgørelse om listen over farlige stoffer nr. 923/2005. At-Vejledning C.0.1, 2005, Grænseværdier for stoffer og
materialer. Miljøstyrelsens bekendtgørelse om affald nr. 1634/2006. Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og
importører mv. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø nr. 559/2002. Miljøstyrelsens bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler,
533/2003 samt ændring af bekendtgørelsen, 558/2003 + senest ændret ved 1273/2006.
Øvrige oplysninger
Denne leverandørbrugsanvisning er udarbejdet på baggrund af de oplysninger, leverandøren har kunnet levere om produktet ved
udarbejdelsen (f.eks. datablade og lignende).
Ordlyd af R-sætninger i punkt 2
R34 Ætsningsfare.

