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Nummer: 1139 Status: 30.09.2022 
Ansvarlig: Beier, Kim Redigeret af: Sørensen, Casper 
Synonym:  Leverandør/producent: Arysta LifeScience Great Britain 

Ltd. 
Anvendelsesområde: Skads Blomster (Skads 

Blomster) 
UFI:  

Bemærkning:  
 Farer for menneske og miljø  
 H-sætninger 

• EUH 401 - Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare. 
 

 Beskyttelsesforanstaltninger og adfærdsregler  

 
 

 
 

 

Beskyttelsesbeklædning 
• Uigennemtrængelig beklædning. 

Handsker 
• Handsker i PVC eller andre plastmaterialer Gummihandsker. 

Åndedrætsværn 
• I tilfælde af støv- eller aerosoludvikling brug åndedrætsværn med godkendt filter. Åndedrætsværn med 

støvfilter. 
Øjenværn 
• Sikkerhedsbriller med sideskærme i overensstemmelse med EN166. 

 
 

 

 Adfærd ved fare  112 

 

Anvisninger for brandmandskab 
• I tilfælde af brand: brug luftforsynet åndedrætsværn.  

Hel beskyttelsesdragt til beskyttelse mod kemikalier.  
Hel flammesikker beskyttelsesbeklædning. 
Forebyg brandslukningsvand fra forurening af overfladevand eller grundvandssystemet. 

Egnede slukningsmidler 
• Kulsyre (CO2), Tørt pulver, Skum, Vand tåge. 

Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning 
• Undgå at lave støvskyer ved brug af børste eller trykluft. 

Inddæm spild, opsaml med en elektrisk beskyttet støvsuger eller ved vådbørstning og overfør til en 
beholder til bortskaffelse i henhold til lokale regler 

Miljøbeskyttelsesforanstaltninger 
• Lad ikke materialet forurene grundvandssystemet. 

Tillad ikke ukontrolleret udledning af produkt til miljøet. 
Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen 
• Ingen information tilgængelig. 

Uegnede slukningsmidler 
• Vandstråle. 

 

 Førstehjælp  82 12 12 12 

 

Hudkontakt 
• Vask af med varmt vand og sæbe. 

Indtagelse 
• Fremprovoker IKKE opkastning. 

Skyl munden med vand. Søg lægehjælp. 
Indånding 
• Søg frisk luft. 

Søg læge ved vedvarende symptomer. 
Øjenkontakt 
• Skyl straks med rigeligt vand, også under øjenlågene i mindst 

15 minutter. 
Søg læge ved vedvarende symptomer. 

 

 Korrekt bortskaffelse  
 Metoder til affaldsbehandling 

• I henhold til lokale og nationale regulativer. 
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Bortskaf affald til en godkendt affaldsbortskaffelsesfacilitet. 
Urenset emballage 
• Tøm for resterende indhold. 

Tomme beholdere skal bringes til et godkendt. 
. 
 


