Leverandørbrugsanvisning
(Sikkerhedsdatablad)
KILTIN K200
1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren
PR-nummer: MST Reg. nr.: 58-20
Udarbejdet den: 28-10-2005 / VS
Erstatter den: 15-08-2005
Anvendelse: Rottemiddel

Leverandør:

Kiltin A/S
Støberivej 7
3660 Stenløse
Tlf.: + 45 47 10 72 00 Fax: + 45 47 10 76 66
Kontaktperson: Niels Jacobsen

2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer
Einecs nr.
Stoffer
227-424-0
4-hydroxy-3-(1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl)cumarin
Se punkt 16 for ordlyd af R-sætninger

Klassificering
Tx;R27/28 T;R48/24/25 R52/53

w/w%
0,3

Note

3. Fareidentifikation
Farlig ved indånding, ved hudkontakt og ved indtagelse. Skadelig for organismer, der lever i vand, kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i
vandmiljøet.

4. Førstehjælpsforanstaltninger
Indånding
Søg frisk luft, skyl munden med vand, og puds næsen grundigt. Søg læge ved vedvarende ubehag.
Indtagelse
Fremkald opkastning, hvis personen ikke er bevidstløs. Søg omgående læge. Symptomer på forgiftning kan vise sig efter adskillige timers forløb.
Hud
Fjern straks forurenet tøj. Vask huden med vand og sæbe. Søg omgående læge.
Øjne
Skyl straks med vand (helst fra øjenskyller) i mindst 5 min. Spil øjet godt op. Fjern eventuelle kontaktlinser. Søg læge ved fortsat irritation.
Øvrige oplysninger
Ved henvendelse til læge medbringes leverandørbrugsanvisning eller etiket. Symptomer: Se punkt 11. Forholdsregler ved uheld/forgiftning:
Tilkald straks læge (resp. dyrlæge) og oplys, at midlet indeholder et blodkoagulationshæmmende stof, og at K1-vitamin kan benyttes som modgift.
Lægen kan få råd om behandling fra Giftinformationen på Bispebjerg Hospital, tlf. 35 31 60 60.

5. Brandbekæmpelse
Produktet er ikke umiddelbart antændeligt. 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 opfejes/opsamles til evt. genbrug eller 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. Opbevares på et tørt sted. Tåler frost
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8. Eksponeringskontrol/Personlige værnemidler
Forholdsregler ved brug
Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs nærmere i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.
Åndedrætsværn
Ved utilstrækkelig ventilation skal der anvendes åndedrætsværn med filter P2.
Handsker og beskyttelsestøj
Brug beskyttelseshandsker af nitrilgummi eller neoprengummi. Brug særligt arbejdstøj.
Øjenværn
Ikke påkrævet.
Grænseværdier
Indeholder ingen oplysningspligtige stoffer.

9. Fysisk/kemiske egenskaber
Udseende: Lyseblåt pulver

10. Stabilitet og reaktivitet
Produktet er stabilt ved anvendelse efter leverandørens anvisninger.

11. Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber)
Akut
Indånding
Farlig ved indånding.
Indtagelse
Farlig ved indtagelse. Tegn på forgiftning er træthed, appetitløshed og øget tendens til blødninger.
Hudkontakt
Farlig ved hudkontakt.
Øjenkontakt
Forbigående irritation.

Langtidsvirkninger
Ingen kendte.

12. Miljøoplysninger
Undgå udslip til kloak eller overfladevand.
Økotoksicitet
Skadelig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

13. Bortskaffelse
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tom emballage og døde rotter skal afleveres til den kommunale
affaldsordning for farligt affald.
Kemikalieaffaldsgruppe: T Affaldsfraktion: 05.12
EAK-kode: 02 01 08 Landbrugskemikalieaffald indeholdende farlige stoffer

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

Farebetegnelse: Sundhedskadelig
Faresymboler: Xn
Indeholder
Coumatetralyl (4-hydroxy-3-(1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl)cumarin) 0,3%
R-sætninger
Farlig ved indånding, ved hudkontakt og ved indtagelse. (R20/21/22)
Skadelig for organismer, der lever i vand, kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. (R52/53)
S-sætninger
Brug særligt arbejdstøj og egnede beskyttelseshandsker. (S36/37)
Opbevares utilgængeligt for børn. (S2)
Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. (S13)
Undgå indånding af pudder. (S22)
Undgå kontakt med huden. (S24)
Vask huden efter arbejdet. ( )
Anden mærkning
Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler. ADVARSEL 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 bekæmpelse af rotter i rottehuller.
Krav om uddannelse
Må kun anvendes af personer, der er autoriseret af Miljøstyrelsen eller bemyndigede af kommunalbestyrelsen, samt personer der er undergivet en
autoriseret persons instruktion og arbejder på dennes ansvar.
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16. Andre oplysninger
Branche
Skadedyrsbekæmpelse
Emballage
Poser á 500 g
Anvendte kilder
ADR 2005 udgave og IMDG 2004 udgave.
Miljøstyrelsens bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter nr. 329/2002.
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. 619/2000 samt Kommissionens beslutning 2001/118/EF.
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.
Bekendtgørelse om undervisning for erhvervsmæssige brugere af bekæmpelsesmidler 360/1993.
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
R27/28 Meget giftig ved hudkontakt og ved indtagelse.
R48/24/25 Giftig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved hudkontakt og indtagelse.
R52/53 Skadelig for organismer, der lever i vand, kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.
Der er foretaget ændringer i følgende punkter
1, 3, 4, 11, 12, 13, 15 og 16
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