LEVERANDØRBRUGSANVISNING
Vestjydsk Agro
Ved Fjorden 6B, 2. th.
7600 Struer
Tlf 97851699

PRO-TECTOR

• E-mail: at@vestjydsk-agro.dk

1. Identifikation af stoffet/materialet
Produktnavn:

PRO-TECTOR

Importør:

Vestjydsk Agro Ved Fjorden 6B, 2.th
Tel.: 97851699

2. Fareidentifikation
H 361d Mistænkes for at skade det ufødte barn.
H 410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
H361d Mistænkes for at skade det ufødte barn.
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet
i fare.
EUH208 Indeholder 1,2-Benzisothiazolin-3-one. Kan udløse allergisk reaktion.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P280 Bær beskyttelseshandsker
P208 P313 Ved eksponering eller mistanke om eksponering. Søg lægehjælp.
P405 Opbevares under lås.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for
affaldshåndtering
Brugsanvisningen skal følges nøje for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i
fare
S2 - Opbevares utilgængeligt for børn.
S13 - Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

3.

Sammensætning/oplysninger om indholdsstoffer
Anvendelse
Svampemiddel
Formulation
Suspoemulsionskoncentrat
Sammensætning
N Navn
°

CAS nr

1 Fluopyram

658066

2

Prothioconazol

H411
H400
178928-706
H410

2-2-2 chlorocyclopropyl
2-hydroxy-33
phenylpropyl-2-4-dihydro
1,2,4-triazole- 3 thione
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H317

Konc
11,77
11,77
>0,1 - < 1,0
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1-2-benzisothiazol-3-2h
4 on

2-chor-2-methyl-2H
isothiazol-3-on

2634-33-5
220-120-9

H317, H302,
H315, H318,
H400

>0,005 - < 0,05

55965-84-9

H331, H311,
H301, H314,
H317, H400,
H410

>0,0002 - < 0,0015

5

4. Førstehjælpsforanstaltinger
Indtagelse Skyl munden grundigt. Søg læge, medbring dette sikkerhedsblad. Fremkald
ikke opkastning.
Indånding Sørg for frisk luft. Søg læge ved vedvarende ubehag.
Hud Fjern forurenet tøj og vask huden omhyggeligt med rigelige mængder vand og
sæbe. Brug polyethylenglykol 400
Øjne Skyl straks med vand i mindst 15 min. Fjern evt. kontaktlinser. Søg læge ved fortsat
ubehag.
Modgift Ingen kendt.

5. Brandbekæmpelse
Slukningsmidler Slukningsmidler er vandtåge, kuldioxyd, pulver og skum.
Værnemidler Undgå indånding af dampe og røggasser, Brug åndedrætsværn og heldragt
Supplerende information Hold beholdere afkølede ved at oversprøjte dem med vand.
Inddæm afstrømning for at undgå udløb til vand- eller kloaksystemer.

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. Informer de lokale
myndigheder
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.
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8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler
Åndedrætsværn Hvis der opstår uheld brug trykflaskeapparat med overtryk.
Beskyttelseshandsker Anvend nitrilhandsker.
Ansigt og øjenbeskyttelse Anvend sikkerhedsbriller/ansigtsskærm.
Hudbeskyttelse Anvend egnet beskyttelsestøj for at undgå hudkontakt.
VED OPBLANDNING:
Anvend åndedrætsværn med halvmaske og filtertype A2P2, overtræksbukser
eller forklæde, beskyttelsebriller, -handsker og -støvler.
VED UDSPRØJTING:
Med spredebom mindre end 1 meter over jordoverfladen monteret på traktor
eller lign., samt ved arbejde udenfor førerhus anvendes åndedrætsværn med
halvmaske og filtertype A2P2, overtræksbukser, handsker og støvler. Under ophold i
lukket førerhus (ventilationsanlæg skal være slukket) skal der ikke
anvendes særlige værnemidler. Ved andre udbringningsmetoder henvises til
vejledning om personlige værnemidler fra Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg.

9. Fysiske og kemiske egenskaber
Udseende:

Væske

Farve:
Ph

Lys beige
5-8

Densitet

1,06 g/cm3

Vandopløselighed

Opløseligt

Eksplotionsegenskaber

Ikke eksplosiv

10. Stabilitet og reaktivitet
Thermostabilitet Produktet er stabilt ved stuetemperatur – brænder ikke
Farlige nedbrydningsprodukter Ingen kendte
Undgå Ekstreme temperaturer samt direkte sollys.

11. Toksikologiske oplysninger
Indånding LC50 rotte >41633 mg/l, 4 timer
Indtagelse Lav akut LD50 Rotte >2000 mg/kg
Hudkontakt Ikke hudirriterende
Langvarig hudkontakt forventes ikke at resultere i optagelse gennem huden i
skadelige mængder
Øjenkontakt Risiko for midlertidig øjenirritation.
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12. Miljøoplysninger
Dafnier 28 mg/l 48 timer
Fisk på akut basis mg/L LC50 10 mg/L. Eksponering 96 tmer
Biologisk nedbfydning : Aktivstofferne er ikke fuldstændig nedbrydelige i jord.
Koc : Fluopyram : 279, Prothioconazol : 1765
Halveringstiden i Jord er afhængig af jordtype og-forhold eg er ca. 26-178 dage
Lav mobilitet i jord

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.

14. Transportoplysninger
ADR / RID / ADN / ADNR / IMDG / ICAO / IATA / DGR
UN
3082
Klasse
9
Pakkegruppe III

15. Øvrig information
15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn
tilsikkerhed, sundhed og miljø
WHO-klassificering: III (Slightly hazardous)
Anvendelsesområde
SP 1 Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt
produktet. (Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand/Undgå forurening via dræn fra
gårdspladser og veje).
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes og anvendes erhvervsmæssigt og kræver
gyldig autorisation.
Vær opmærksom på at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse
forplantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad.
Bemærk: Der dannes et nedbrydningsprodukt (prothioconazol-desthio), som er
reproduktionstoksisk i
kategori 1B. Kan skade det ufødte barn (H361d)
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Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:
Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i korn,raps og majs.
Må ikke anvendes mod andre skadesvoldere og ikke i højere doseringer end de i
brugsanvisningen nævnte.
Må i raps ikke anvendes senere en 56 dage før høst.
Må i majs ikke anvendes senere end vækststadium BBCH 69.
Må i korn ikke anvendes senere end vækststadium 61.
Der må kun plantes eller sås majs, raps, hvede, triticale, rug, byg og havre som efterfølgende
afgrøder.
Må ikke anvendes nærmere end 2 m fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte
organismer, der lever i vand. (Spe3)
Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

16. Andre oplysninger
For korrekt og sikkert brug af dette produkt, skal der tages hensyn til godkendelsesvilkårene angivet på
produktetiketten.
Den fulde ordlyd af klassificeringerne, herunder fareklasser og faresætninger, hvis nævnt i sektion 2
eller 3: Fuldstændig tekst af faresætninger refereret til under punkt 2 og 3.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

H315 Forårsager hudirritation.
H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
H400 Meget giftig for vandlevende organismer.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
H301 Giftig ved indtagelse.
H302 Farlig ved indtagelse.
H311 Giftig ved hudkontakt.
H314 Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H331 Giftig ved indånding.
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