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1.

Leverand€r

Varenavn

DUXON ApS
Steng€rsvej 1-3
DK-4340 T•ll•se
Tlf. +45 96 23 91 00 (08.00 – 16.00)
Fax +45 59 18 00 88
e-mail: info@duxon.dk
Anvendelse: Afspƒndingsmiddel.
Branche:
Gartneri - Landbrug.

DUXON
BD 40 – Zence 40

2. Fareidentifikation
Irriterer •jnene og huden.

2. Sammens‚tning og oplysning om indholdsstoffer
Mƒrkningspligtige stoffer

Procentinterval

Klassificering

CAS-NR.

EINECS-NR.

H.G.V.

Natriumlaurylethersulfat

5-10%

Xi; R36/38

1335-72-4

-

-

Kaliumsƒbe

10-20%

Xi; R36/38

-

-

-

4. F€rstehj‚lpsforanstaltninger
Generelt:

-

Hudkontakt:

Fjern forurenet t•j. Skyl grundigt med vand. S•g lƒge ved vedvarende irritation.

„jenkontakt:

Skyl grundigt med vand. Fjern evt. kontaktlinser. Spil •jet godt op under skylningen. S•g lƒge.

Indtagelse:

Fjern produktet fra munden. Skyl munden med vand eller mƒlk. S•g lƒge.

Ind€nding:

-

5. Brandbek‚mpelse
Produktet er ikke brandfarligt
Slukningsmidler:

Vandstr€le, skum, pulver eller CO2.

Sƒrlige risici:

-

Sƒrlige forholdsregler:

Undg€ ind€nding af r•ggasser - anvend friskluftforsynet €ndedrƒtsvƒrn ved brandbekƒmpelse.

6. Forholdsregler over for udslip ved uheld
Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer:
Undg€ kontakt med spildet. Anvend de samme personlige vƒrnemidler som anf•rt i pkt. 8.
Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af milj•et:
Stands udslippet hvis det kan ske uden fare for personer.
Metoder til oprydning:
Spild opsuges med absorberende materiale og behandles som affald.

7. Hƒndtering og opbevaring
Forholdsregler ved h€ndtering:

Undg€ spild. Anvend beskyttelseshandsker og beskyttelsesbriller ved risiko for stƒnk.

Forholdsregler ved oplagring:

Opbevares p€ tillukket originalemballage, t•rt og frostfrit

Holdbarhed:

2 €r.

8. Eksponeringskontrol og v‚rnemidler
Tekniske foranstaltninger:

Der skal vƒre adgang til vand p€ arbejdspladsen.

Personlig beskyttelse:

Der b•r benyttes beskyttelseshandsker og beskyttelsesbriller ved brugen af produktet.

Stoffer med sƒrlige kontrolparametre:

Grƒnsevƒrdi

Anmƒrkning

Reference

-

-

-

-
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9. Fysisk-kemiske egenskaber
Vƒgtfylde 20€C:

ca. 1,0 g/ml

Fysisk form:

Flydende

Viskositet 20€C:

-

Udseende:

Gul til lys brun

pH-vƒrdi i konc.:

ca. 10,5

Opl•selighed:

vand

Flammepkt:

ikke brandbar

10. Stabilitet og reaktivitet
Produktet er stabilt under normale omstƒndigheder
Egenskab ved brand og opvarmning:

Ikke brandbar.

11. Toksikologiske oplysninger
Ind€nding

-

Hudkontakt

Kan virke irriterende ved kontakt med huden over lƒngere perioder.

„jne

Virker irriterende.

Indtagelse

Virker irriterende.

12. Milj€oplysninger
Produktet indeholder overfladeaktive organiske stoffer, der er bilogisk nedbrydelige i henhold til OECD 301 A-E.

13. Bortskaffelse
Affald:

Rester og opsamlet spild, der anses som farligt affald, skal afleveres til kommunal modtageordning eller Kommunekemi.

Affaldskode:

Affaldsgruppe: H

Kemikalieaffaldskort:

01.11

EAK-kode

Det p€hviler brugeren selv at fastsƒtte korrekt EAK-kode udfra branche og anvendelse af prƒparatet.

Mulig EAK-kode

20 01 16 00

14. Transportoplysninger
UN-NR.

-

ADR/RID

ingen restriktioner

IMDG

ingen restriktioner

15. Oplysning om regulering
Mƒrkning

R36/38:

Irriterer •jnene og huden.

S2:

Opbevares utilgƒngeligt for b•rn

S25:

Undg€ kontakt med •jnene.

S26:

Kommer stoffet i •jnene, skylles straks grundigt med vand og lƒge kontaktes

Lokalirriterende
Krav om speciel uddannelse:

Ingen. Brugeren af produktet skal dog vƒre bekendt med indholdet af denne brugsanvisning.

16. Andre oplysninger
Anvendelse
Anvendes som hjƒlpemiddel ved afspƒnding af behandlingsvand.

Kilder
Oplysningerne i denne leverand•rbrugsanvisning er baseret p€ bedste nuvƒrende viden og f•lgende kilder:
Europa-Parlamentets og R€dets forordning (REACH) 1907/2006.
Milj•ministeriets bekendtg•relse om klassificering, emballering, mƒrkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter, 329/2002.
Milj•ministeriets bekendtg•relse af listen over farlige stoffer, 923/2005.
Europƒisk Konvention om International Transport af Farligt Gods ad Vej (ADR) gƒldende fra 1. januar 2007.
Transportregulativ IMDG, 14. udgave 2005.
Milj•ministeriets bekendtg•relse om affald, 1634/2006.
Arbejdstilsynets bekendtg•relse om sƒrlige pligter for fremstillere, leverand•rer og import•rer mv. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmilj•, 559/2002.
Arbejdstilsynets bekendtg•relse om unges arbejde, 239/2005.
At-vejledning nr. C.0.1 Grƒnsevƒrdier for stoffer og materialer, april 2005.
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Dosering
0,1 – 0,5%. Midlet tilsƒttes den fƒrdige opl•sning af behandlingsmiddel.

Risikos‚tninger
Betydningen af de i pkt. 2 anvendte risikosƒtninger er som f•lger;
R36/38

Irriterer •jnene og huden.

„ndringer
Denne leverand•rbrugsanvisning er ƒndret i flg punkter: 1,2,3,7,8,15,16
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