
Arbejdsinstruks 
Roundup® Bio 

Udskrevet den 
30.09.2022 
 
Udskrevet af 
Sørensen, Casper 

  

Revision/version 1 Side 1 fra 2 

Nummer: 1147 Status: 30.09.2022 
Ansvarlig: Beier, Kim Redigeret af: Sørensen, Casper 
Synonym:  Leverandør/producent: MONSANTO Europe S.A. 
Anvendelsesområde: Skads Blomster (Skads 

Blomster) 
UFI:  

Bemærkning:  
 Farer for menneske og miljø  

 
 Beskyttelsesforanstaltninger og adfærdsregler  

   

 

Handsker 
• Ved gentagen eller langvarig kontakt: 

Brug kemikalieresistente handsker. 
Kemikalieresistente hansker inkluderer dem der er fremstillet af vandfast materiale som nitril, butyl, neopren, 
polyvenylklorid (PVC), naturgummi og/eller barrierelaminat 

 Adfærd ved fare  112 

 

 

Anvisninger for brandmandskab 
• Uafhængigt, luftforsynet åndedrætsværn. 

Udstyr skal renses grundigt efter brug. 
Egnede slukningsmidler 
• Vand, skum, tørt kemikalie, kuldioxid (CO2) 

Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning 
• Anbring utætte beholdere i større vandtætte. 

SMÅ MÆNGDER: 
Spul spildområdet med vand. 
STORE MÆNGDER: 
Opsuges med jord, sand eller absorberende materiale. 
Meget forurenet jord fjernes. 
Opsamles i beholdere med henblik på bortskaffelse. 
Rester skylles væk med små mængder vand. 
Formindsk brugen af vand for at forhindre miljøforurening. 

Miljøbeskyttelsesforanstaltninger 
• SMÅ MÆNGDER: 

Ringe fare for miljøet. 
STORE MÆNGDER: 
Formindsk spredning. 
Må ikke kommes i afløb, kloakker, grøfter og vandløb. 
Anmeld til myndighederne. 

Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen 
• Kulmonoxid (CO), phosphoroxider (PxOy), nitrogenoxider (NOx) 

 Førstehjælp  82 12 12 12 

  

 

Hudkontakt 
• Fjern forurenet tøj, armbåndsur og smykker. 

Vask berørt hud med rigelig vand. 
Vask tøj og rengør skoene før genanvendelse. 

Indtagelse 
• Giv straks vand at drikke. 

En bevidstløs person må aldrig gives noget gennem munden. 
Opkastning må IKKE fremtvinges, med mindre sundhedspersonalet har foreskrevet det. 
Søg læge, hvis der opstår symptomer. 

Indånding 
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• Anbring i frisk luft. 
Øjenkontakt 
• Skyl omgående med rigelig vand. 

Fjern om muligt kontaktlinser. 
 Korrekt bortskaffelse  

Metoder til affaldsbehandling 
• Genanvendes hvis der findes egnede faciliteter/udstyr. 

Brændes i specielt, kontrolleret højtemperaturforbrændingsanlæg. 
Bortskaffes som farligt industriaffald. 
Må ikke kommes i afløb, kloakker, grøfter og vandløb. 
Følg alle lokale/regionale/nationale/internationale bestemmelser. 

Urenset emballage 
• Genbrug IKKE emballagen. 

Følg alle lokale/regionale/nationale/internationale bestemmelser. 
. 
 


