Sikkerhedsdatablad

DanOut 360 g/l

1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren
PR-nummer:
Revideret den: 01-08-2007
Erstatter den:
Anvendelse:

Leverandør:

Abc-Pak ApS
Mådevej 80
6705 Esbjerg Ø
Tlf.: +45 75 45 48 70 Fax: +45 76 11 50 80

Koncentreret ukrudtsmiddel til bekæmpelse,
af ukrudt under frugttræer, på udyrkede arealer
samt nedvisning af korn.
Koncentreret.

2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer
Stoffer

CAS-nr.

w/w %

Isopropylamin
Glyphosat i form af glyphosat-isopropylaminsalt.
Vand.

Faresymbol

R-Sætninger

Xi

R36/37/38

EF-nummer

3. Fareidentifikation
Langvarig hudkontakt kan medføre rødme og irritation. Stænk i øjnene kan medføre rødme og svie.
Indånding af sprøjtetåge kan virke irriterende på åndedrætsorganerne.

4. Førstehjælpsforanstaltninger
Indånding:
Søg frisk luft, ved vedvarende ubehag søg læge.
Indtagelse:
Skyl straks munden og drik rigeligt med væske. Hold personen under opsyn. Ved vedvarende ubehag kontakt læge og medbring
brugsanvisning.
Hud:
Fjern forurenet tøj. Vask huden grundigt med vand og sæbe.
Øjne:
Skyl med rigelige mængder vand i op til 15 minutter. Fjern kontaktlinser og spil øjet op under skylningen. Ved fortsat irritation: søg læge.

5. Brandbekæmpelse
Slukningsmidler:
Brandslukningsmidler vælges under hensyntagen til evt. andre kemikalier.
Særlige farer:
Produktet kan ikke brænde.
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6. Forholdsregler over for udslip ved uheld
Personlige sikkerhedsforanstaltninger:
Undgå langvarig kontakt med huden. Undgå kontakt med hud og øjne.
Miljøbeskyttelsesforanstaltninger:
Undgå udslip af større mængder til kloak og overfladevand.
Metoder til oprydning:
Små mængder bortskylles med rigelige mængder vand. Større mængder opsamles med sugende materiale.
Vedrørende bortskaffelse se punkt 13.

7. Håndtering og opbevaring
Håndteringsvejledning:
Ingen særlige forholdsregler påkrævet.
Opbevaring:
Opbevares frostfrit.

8. Eksponeringskontrol/Personlige værnemidler
Åndedrætsværn:
Brug åndedrætsværn.
Beskyttelseshandsker:
Brug egnede beskyttelseshandsker.
Øjenbeskyttelse:
Brug godkendte beskyttelsesbriller/ansigtsskærm ved risiko for stænk.
Anden hudbeskyttelse end handsker:
Brug om nødvendigt forklæde/beskyttelsesdragt.

9. Fysisk/kemiske egenskaber (Vejledende)
Udseende:
pH:
Kogepunkt:
Flammepunkt:
Vægtfylde:
Opløselighed:

Rav-farvet væske.
Ca. 8
Ca. 100°C
Intet.
Ca. 1,03 g/cm3.
Fuldstændig opløselig i vand.

10. Stabilitet og reaktivitet
Stabilt ved normale arbejdstemperaturer.
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11. Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber)
Indånding:
Ikke aktuelt da stoffet ikke er flygtigt. Indånding af sprøjtetåge kan irritere luftvejene og medføre halsirritation og hoste.
Hudkontakt:
Langvarig og gentagen kontakt kan medføre rødme og irritation.
Øjenkontakt:
Stænk kan medføre irritation.
Indtagelse:
Kan virke irriterende og medføre utilpashed.
Langtidsvirkninger:
Ingen kendte.

12. Miljøoplysninger
Mobilitet:
Vandopløseligt.
Økotoksitet:
Ingen data.

13. Bortskaffelse
Spildevand og affald bortskaffes i overensstemmelse med kommunens affaldsregulativer. Spild og rester kan afleveres med
dagrenovationen.

14. Transportoplysninger
Produktet er ikke omfattet af reglerne om transport af farligt gods på vej, bane og sø i henhold til ADR, RID, IMDG eller DGR.

15. Oplysninger om regulering

Farebetegnelse:
Faresymboler: Xi, N

R-sætninger:
R36/37/38
R51/53

Lokalirriterende

Miljøfarlig

Irriterer åndedrætsorganerne og huden.
Giftig for organismer der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidseffekter i vandmiljøet.

Krav om uddannelse:
Der kræves ingen særlig uddannelse, men de personer, der håndtere produktet skal være bekendt med dets farlige egenskaber og de
nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.
Mærkning:
På basis af producentens oplysninger om den kemiske sammensætning er produktet d. 28 juli 1995 vurderet til ikke at være omfattet af
Miljøministeriets mærkningsregler (jvf. Bekendtgørelse nr. 828)
Relevant lovgivning:
Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 829 om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter.
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16. Andre oplysninger
Oplysningerne i denne leverandørbrugsanvisning gælder kun for dette specifikke produkt og ikke når det anvendes i forbindelse med andre
stoffer/produkter eller i en proces. Oplysningerne er efter Abc-Pak ApS’ kendskab korrekte og pålidelige på ovennævnte dato. Der gives
imidlertid ingen garanti herfor, eller for at oplysningerne er fuldstændigt dækkende. Det er brugerens eget ansvar at sikre sig, at ovennævnte
oplysninger er brugbare og relevante for den pågældende anvendelse.
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