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Nummer: 1140 Status: 30.09.2022 
Ansvarlig: Beier, Kim Redigeret af: Sørensen, Casper 
Synonym:  Leverandør/producent: Syngenta Nordics A/S 
Anvendelsesområde: Skads Blomster (Skads 

Blomster) 
UFI: 0J4H-A3HD-Y005-3695 

Bemærkning:  
 Farer for menneske og miljø  

  
OBS 

 

• H332 - Farlig ved indånding. 
• H410 - Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. 
• EUH 208 - Indeholder (navn på det sensibiliserende stof). Kan udløse allergisk reaktion 
• EUH 401 - Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare. 

 Beskyttelsesforanstaltninger og adfærdsregler  

   

 

• P102 - Opbevares utilgængeligt for børn. 
• P261 - Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. 

Beskyttelsesbeklædning 
• Intet specielt beskyttelsesudstyr nødvendigt. 

Vælg beskyttelsesudstyr for hud og krop baseret på de fysiske arbejdskrav. 
Åndedrætsværn 
• Ved utilstrækkelig ventilation anvend åndedrætsværn med partikelfilter (EN 143), Filter type: Partikelformet (P) 

 Adfærd ved fare  

 

 

Anvisninger for brandmandskab 
• Bær heldækkende beskyttelsesdragt og selvforsynet åndedrætsværn. 

Lad ikke spildevand fra brandslukning løbe i kloakafløb og vandløb. 
Afkøl lukkede beholdere i nærheden af branden med vandtåge. 

Egnede slukningsmidler 
• Slukningsmidler - mindre brande 

Brug vandspray, alkoholbestandigt skum, pulver eller kuldioxid. 
Slukningsmidler - større brande 
Alkoholbestandigt skum eller Vandtåge 

Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning 
• Opbevar og opsaml spild med ikke brændbart absorberende materiale, (f. eks. sand, jord, moler el. vermikulit) og placer 

det i affaldsbeholdere i henhold til de lokale myndigheders forskrifter. 
Rens den forurenede overflade omhyggeligt. 
Rengør med vaskemidler. Undgå opløsningsmidler. 
Tilbagehold og bortskaf forurenet vaske vand. 

Miljøbeskyttelsesforanstaltninger 
• Sørg for at forhindre yderligere lækage eller udslip, hvis det er sikkerhedsmæssigt muligt. 

Skyl ikke ud til overfladevand eller til det sanitære kloaksystem. 
Hvis produktet forurener åer og søer eller kloakafløb, informer da respektive myndigheder. 

Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen 
• Da produktet indeholder brændbare organiske forbindelser vil brand fremkalde tæt sort røg med farlige 

forbrændingsprodukter. 
Påvirkning overfor dekomponeringsprodukter kan skade helbredet. 

Uegnede slukningsmidler 
• Brug ikke vandstråle, da den kan sprede og øge brandens omfang. 
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• P101 - Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. 
• P312 - Kontakt GIFTLINJEN/læge/… i tilfælde af ubehag. 
• P304 + P340 - VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. 

Generelt 
• Hav dunk, etiket eller sikkerhedsdatablad ved hånden, når Giftlinjen eller lægen kontaktes. 

Hudkontakt 
• Forurenet tøj tages straks af. 

Skyl omgående med rigeligt vand. 
Søg læge, hvis hudirritationen vedvarer. 
Vask forurenet tøj før genbrug. 

Indtagelse 
• Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket. 

Fremkald IKKE opkastning. 
Indånding 
• Før den tilskadekomne til frisk luft. 

Hvis vejrtrækningen er uregelmæssig eller ophørt, udfør da kunstigt åndedræt. 
Hold patienten varm og i ro. 
Ring omgående til læge eller giftinformationen. 

Øjenkontakt 
• Skyl øjeblikkeligt med rigeligt vand, også under øjenlågene i mindst 15 minutter. 

Fjern kontaktlinser. 
Omgående lægehjælp er påkrævet. 

 Korrekt bortskaffelse  
• P501 - Indholdet/beholderen bortskaffes i ... 

EAK-kode nr. 
• urene emballager 

15 01 10, Emballage, som indeholder rester af eller er forurenet med farlige stoffer 
Metoder til affaldsbehandling 
• Foruren ikke søer, åer eller grøfter med kemikalier eller brugte beholdere. 

Affald må ikke komme i kloakken. 
Hvor det er muligt foretrækkes genanvendelse frem for bortskaffelse eller forbrænding. 
Hvis genanvendelse ikke er praktisk muligt, skal bortskaffelse ske i henhold til lokale regulativer. 

Urenset emballage 
• Tøm for resterende indhold. 

Skyl beholderne tre gange. 
Tomme beholdere skal bringes til et godkendt affaldsdeponeringssted for genbrug eller bortskaffelse. 
Tomme beholdere må ikke genbruges. 

. 
 


