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Nummer: 1151 Status: 30.09.2022 
Ansvarlig: Beier, Kim Redigeret af: Sørensen, Casper 
Synonym:  Leverandør/producent: Yara Danmark A/S 
Anvendelsesområde: Skads Blomster (Skads 

Blomster) 
UFI:  

Bemærkning:  
 Farer for menneske og miljø  

 
OBS 

 

• H272 - Kan forstærke brand, brandnærende. 
 Beskyttelsesforanstaltninger og adfærdsregler  

    

 

• P210 - Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. 
• P220 - Holdes væk fra beklædningsgenstande og andre brændbare materialer. 

Beskyttelsesbeklædning 
• Passende fodtøj og hudbeskyttelse. 

Handsker 
• Kemikalieresistente handsker med en tykkelse på mindst 0,35 mm. 

Åndedrætsværn 
• Brug åndedrætsværn med mere end 9 4% effektivitet (P2, P3 eller N95) og en stram ansigtstætning ved risikoen for 

udsættelse for støv. 
Øjenværn 
• Ved risiko for stænk, anvend beskyttelsesbriller. 

 Adfærd ved fare  112 

 

 

• P370 - Ved brand: 
• P378 - Anvend…til brandslukning. 

Anvisninger for brandmandskab 
• Hvis der er ildebrand, så isoler straks området ved at fjerne alle personer i nærheden af branden. Der må ikke iværksættes 

handling, der medfører personlig risiko, eller uden passende uddannelse. Flyt beholderne væk fra brandområdet, hvis det 
kan gøres uden risiko. Brug vandspray til at afkøle beholdere, der er udsat for brand. 
Brandmænd bør bære passende beskyttelsesudstyr og selvforsynet, lufttilført åndedrætsapparatur (SCBA) med fuld 
ansigtsmaske, som skal anvendes i positiv tryktilstand. Beklædning for brandfolk (inklusive hjelme, beskyttelsesstøvler og 
handsker) i henhold til den europæiske standard EN 469 vil yde et grundlæggende beskyttelsesniveau ved kemikalie 
uheld. 

Egnede slukningsmidler 
• Anvend store mængder vand til brandslukning. 

Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning 
• Lille udslip: 

Flyt beholdere væk fra spildområdet. Hvis der er sket forurening med brændbart materiale eller reaktive kemikalier, 
anvendes værktøj og eksplosionssikret udstyr. Støvsug støv op med udstyr, der er forsynet med HEPA-filter, og anbring 
det i en lukket, mærket affaldsbeholder. Bortskaffes via en godkendt affaldsordning. 
 
Stort udslip: 
Flyt beholdere væk fra spildområdet. Hvis der er sket forurening med brændbart materiale eller reaktive kemikalier, 
anvendes værktøj og eksplosionssikret udstyr. Gå udslippet imøde i medvind. Undgå udslip til kloakker, vandløb, kældre 
eller lukkede områder. Undgå støvdannelse. Må ikke tørfejes. Støvsug støv op med udstyr, der er forsynet med HEPA-
filter, og anbring det i en lukket, mærket affaldsbeholder. Bortskaffes via en godkendt affaldsordning. 

Miljøbeskyttelsesforanstaltninger 
• Undgå spredning af spildt materiale og afstrømning og kontakt med jord, vandveje, afløb og kloakker. Underret 

myndighederne hvis produktet har medført miljøforurening (kloakker, vandveje, jord og luft). 
Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen 
• Oxiderende materiale. Kan forstærke branden. Selve produktet er ikke brændbart, men det kan nære en brand, selv i 

mangel af luft. Den smelter ved opvarmning og yderligere varme kan forårsage nedbrydning, og frigiver giftige dampe med 
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kvælstofoxider og ammoniak. Produktet har høj modstand mod detonation, men blandet med inkompatible stoffer og/eller 
kraftig opvarmning under indeslutning kan føre til eksplosiv adfærd. 
Nedbrydningsprodukter kan omfatte de følgende materialer: nitrogenoxider, svovloxider, fosforoxider, metaloxid/-oxider, 
ammoniak, Undgå at indånde støv, dampe og røg fra brændende materialer., Ved indånding af nedbrydningsprodukter ved 
brand kan symptomerne være forsinkede. 

Uegnede slukningsmidler 
• Anvend ikke kemiske brandslukningsmidler eller forsøg på at dæmpe branden med damp eller sand. 

 Førstehjælp  82 12 12 12 

  

 

Hudkontakt 
• Vask med vand og sæbe. Sørg lægebehandling, hvis der udvikles irritation. 

Indtagelse 
• Skyl munden med vand. Hvis materialet er indtaget, og den tilskadekomne er ved bevidsthed, gives små mængder vand at 

drikke. Forsøg ikke at fremkalde opkastning, medmindre lægelig rådgiver anbefaler det. Søg lægehjælp ved ubehag. 
Indånding 
• Ved indånding flyttes den tilskadekomne ud i frisk luft. Ved indånding af nedbrydningsprodukter ved brand kan 

symptomerne være forsinkede. Søg lægehjælp ved ubehag. Den tilskadekomne skal muligvis holdes under lægeopsyn i 48 
timer. 

Øjenkontakt 
• Skyl med rigeligt rindende vand. Kontroller for og fjern evt. kontaktlinser. Søg lægebehandling, hvis der opstår irritation. 

 Korrekt bortskaffelse  
EAK-kode nr. 
• 16 09 04 Oxiderende stoffer, ikke andetsteds specificeret 

Metoder til affaldsbehandling 
• Produktion af affald bør undgås eller minimeres hvor som helst, det er muligt. Bortskaffelse af dette produkt, opløsninger 

og eventuelle biprodukter bør til enhver tid overholde kravene i lovgivningen om miljøbeskyttelse og bortskaffelse af affald 
og alle regionale og lokale myndigheders eventuelle krav. Overskudsprodukter og produkter der ikke kan genbruges 
bortskaffes via en godkendt affaldsordning. Ubehandlet affald må ikke smides i kloakken med mindre det er fuldstændig i 
overensstemmelse med alle kompetente myndighedskrav. 

Urenset emballage 
• Der skal udvises omhu ved håndtering af tomme beholdere, som ikke er blevet rengjorte eller skyllede af. Tomme 

beholdere eller den indvendige beklædning kan indeholde rester fra produktet. Undgå spredning af spildt materiale og 
afstrømning og kontakt med jord, vandveje, afløb og kloakker. 

. 
 


