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1. Identifikation af stoffet/materialet
Produktnavn:

DIFEND

Producent:

Globachem nv
Leeuwerweg 138, 3803 Sint-Truiden (Belgien)
Tel.: +32 (0)11 78 57 17, Fax: +32 (0)11 68 15 65

2. Sammensætning/oplysninger om indholdsstoffer
Anvendelse

Bejdsemiddel

Formulation

Flowable

Sammensætning
N° Navn
1

Difenoconazole

CAS
nummer

Indhold

Symbol

R-sætninger

119446-68-3

30 g/l

Xn, N

R22, 50/53

3. Fareidentifikation
Giftig for organismer der lever i vand ; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i
vandmiljøet

4. Førstehjælpsforanstaltinger
Indtagelse:
Skyl munden grundigt og giv rigelige mængder vand at drikke. Søg læge. Fremkald
ikke opkastning.
Øjenkontakt:
Skyl straks med vand i mindst 10 min. Fjern evt. kontaktlinser. Søg læge ved fortsat
ubehag.
Hudkontakt:
Fjern forurenet tøj og vask huden omhyggeligt med rigelige mængder vand og sæbe i
15 minutter.
Indånding:
Sørg for frisk luft. Søg læge ved vedvarende ubehag.
Forgiftning:
Kan den behandlende læge indhente yderligere oplysninger ved henvendelse til
Giftinformationne på Arbejds- og miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital tlf.
35316060. Ingen modgift er kendt
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5. Brandbekæmpelse
Brandslukningsmidler:
Midlet er ikke brandbart. Slukningsmidler er vandtåge, kuldioxyd og skum.
Værnemidler:
Undgå indånding af dampe og røggasser, Brug åndedrætsværn og heldragt

6. Forholdsregler over for udslip ved uheld
Personlige værnemidler
Overtræksbukser, Neopren-/butylhandsker, gummistøvler og beskyttelsesbriller.
Miljøværnemidler
Spild må ikke udledes til kloak eller vandløb. Væske opsamles med absorberende
materiale. Spildet opsamles i egnede beholdere.
Oprydning:
Se under punkt 13.

7. Håndtering og opbevaring
Håndtering:
Vask huden med sæbe efter arbejdet og før pauser. Rengør værnemidler grundigt
efter brug. Der må ikke spises, ryges eller drikkes under brugen.
Opbevaring:
Opbevares forsvarligt og utilgængeligt for børn, og ikke sammen med eller i nærheden
af levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler o. lign. Opbevares i tæt tillukket original
emballage og frostfrit

8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler
Åndedrætsværn:
Det ufortyndede produkt giver ikke anledning til nogen fare. Hvis der opstår uheld
brug så åndedrætsværn. Filtertype A2B2E2K2P3 (kombinationsfilter, farvekode brun,
grå, gul, grøn og hvid).
Beskyttelseshandsker
Anvend nitrilhandsker
Ansigt og øjenbeskyttelse
Anvend sikkerhedsbriller/ansigtsskærm.
Hudbeskyttelse
Anvend egnet beskyttelsestøj for at undgå hudkontakt.
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9. Fysiske og kemiske egenskaber
Udseende:

Væske

Farve:

rød

Lugt:

svagt

Rel. vægtfylde (vand=1):

1,02-1,05 g/cm3

pH:

6-8

Flammepunkt:

> 80°C

Selvantændelsestemp.:

> 400°C

Eksplosionsegenskaber:

ikke eksplosiv

Kogepunkt:

100oC

Opløselighed:

Blandbar med vand i alle forhold

10. Stabilitet og reaktivitet
Thermostabilitet
Produktet er stabilt ved stuetemperatur
Farlige nedbrydningsprodukter
Ingen
Materialer der skal undgås
Ingen kendte

11. Toksikologiske oplysninger
Indtagelse:
Midlet har en lav akut giftighed oral rotter LD50> 2000 mg/kg.
Midlet har en lav akut giftighed dermal rotter LD50> 2000 mg/kg.
Hudkontakt:
Optages ikke gennem huden.
Øjenkontakt:
Moderat øjenirriterende

12. Miljøoplysninger
Akut giftighed for fisk: 1< LC50 (Ørred) < 10 mg/l (96 timer)
Vækstretardering alger: 1< LC50 (Grøn alge) < 10 mg/l (72 timer)
Akut giftighed for dafnier: 1< LC50 (Dafnier) < 10 mg/l (48 timer)
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13. Bortskaffelse
Spild og affald samles i egnede beholdere, som mærkes og sendes til den kommunale
modtagestation for kemikalieaffald eller direkte til Kommunekemi.
Tom emballage skal opbevares som emballage med indhold. Tom emballage og rester
skal afleveres til den kommunale affaldsordning for kemikalieaffald. Skyllevandet
hældes op i sprøjten.

14. Transportoplysninger
ADR / RID / ADN / ADNR / IMDG / ICAO / IATA / DGR
UN 3082 Miljøfarlig væske
Klasse 9, PG III

15. Oplysning om regulering
Faresymbol: N Miljøfarlig væske
R-sætninger:
R51/53 Giftig for organismer der lever i vand ; kan forårsage uønskede
langtidsvirkninger i vandmiljøet
S-sætninger:
Vask huden efter arbejdet
Opbevares utilgængeligt for børn.
Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen.
Materialet og dets beholder skal bortskaffes på en sikker måde
Må ikke opbevares sammen med nærings- og nydelsesmidler samt foderstoffer.
Anden mærkning
Tom emballage og rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning.

16. Andre oplysninger
Liste over R-sætningerne fra part 2 og ikke part 15
R22 Farlig vedindtagelse
R 50/53 Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede
langtidsvirkninger i vandmiljøet.
Alle informationer og instruktioner i denne leverandørbrugsanvisning er baseret på
videnskabelig og teknisk viden, præsenteret så korrekt som muligt.
Leverandørbrugsanvisning er udarbejdet i henhold til 2001/58/EF.
Informationen er udarbejdet til formuleringen, i forbindelse med blandinger
Med andre produkter skal sikres at ikke nye farer opstår. Det er personen i besiddelse
af denne leverandørbrugsanvisning som er ansvarlig for at informationen præsenteret
her læses of forstås af alle de personer som er i forbindelse med produktet.
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