1,4-dimethylnaphtalen – Vækstreguleringsmiddel
Må kun anvendes til hæmning af spiredannelse i oplagrede kartofler.
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes
erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Aktivstof:
Reg. Nr.:

1,4-dimethylnaphtalen 993,7 g/l (98 % w/w)
964-1

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009. Midlet er et tågekoncentrat til enten koldt brug eller varmt brug (skal opvarmes).
DISTRIBUTION:
Nordisk Alkali
Anemonevænget 2
4330 Hvalsø
Tlf. 4649 1171
www.nordiskalkali.dk

GODKENDELSESINDEHAVER:
DormFresh Limited
Algo Business Centre
Glenearn Road
Perth PH2 ONJ
Skotland, Storbritannien

Scan åbner teknisk
manual
For mere information,
se den tekniske manual på:
www.dormfresh.co.uk

Indhold:
DK

Holdbar i mindst 2 år efter produktionsdatoen som
sammen med batchnummer findes stemplet på
emballagen.

10 L

® Registeret varemærke 1,4GROUP, Inc.

BRUGSANVISNING
Det aktive stof, 1,4-dimethylnaphtalen (1,4-DMN) dannes naturligt i kartofler og
virker spirehæmmende. Behandlingen foretages i lukkede lagre med tågegenerator, f.eks. Electrofog.
Dosering
Afgrøde

Maksimal
dosering pr.
behandling

Maksimal
totaldosering

Interval
mellem behandlinger

Kartofler på
lager

20 ml/tons
kartofler

120 ml/tons
28 dage*
kartofler
(max 6 behandlinger per
sæson)

Seneste
behandling

Opbevaring
Opbevares i køligt og velventileret rum ved en temperatur over 5 °C. 1,4SIGHT®
størkner ved temperaturer under 4 – 5 °C.

30 dage før
anvendelse
af kartofler

Bortskaffelse
Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for
affaldshåndtering (P501): Rester og tomme beholdere skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald.
Emballagen må ikke genbruges.

* Behandlingsintervallet kan varieres mellem 28 og 42 dage efter kartoflernes
spireudvikling. For lange intervaller kan bl.a. skabe problemer med intern spiredannelse.
Doseringen kan eventuelt nedsættes ved optimale forhold og spiretræge sorter.
Læggekartofler må ikke komme i kontakt med tåge eller damp. Hvis lagerrummet
efterfølgende skal anvendes til afgrøder, som ikke skal udsættes for 1,4SIGHT®,
skal der være mindst 30 dages interval til tidligere lagring. Alternativt skal der
foretages mindst 10 fulde luftudskiftninger inden næste lagring.
Behandling af lagre
1. Lagrede kartofler skal være modne og uden sygdomme.
2. Lageret skal være fyldt med den beregnede kvantitet.
3. For at opnå bedste resultat skal kartoflerne være tørre og så fri for jord som
muligt.
4. Sårheling behøver ikke være tilendebragt før behandling med 1,4SIGHT®.
5. Temperaturen på kartoflerne skal tilpasses, så det kan undgås at tage udendørs frisk luft ind i minimum 24 timer efter behandling. Hvis muligt anvendes
køleanlæg til at holde temperaturen konstant.
6. Inden behandling indledes skal luften i lageret, inventar samt vægge og eventuelt køleanlæg have cirka samme temperatur. Dette vil hindre 1,4SIGHT® i at
kondensere.
7. Sørg for at alle døre, kanaler og andre åbninger er tætnet før behandling for
at forhindre lækage.
8. Hvis det er hensigtsmæssigt, anvendes intern cirkulation til at fordele tågen.
9. Sørg for at 1,4SIGHT® tildeles som en ”tør tåge”. Kontrollér tågegeneratoren/
dysen jævnligt. Tildeling må kun foretages med udstyr som kan kontrolleres
og justeres under behandlingen.
10. Efter tildelingen skal intern ventilation holdes kørende i 10 – 30 minutter for at
sikre god fordeling i hele lageret.
11. Lageret skal holdes lukket i 24 – 48 timer efter behandling. Dette sikrer at
mest mulig af tågen absorberes af kartoflerne. Automatisk intern cirkulation
af luft ved lav hastighed er gavnlig.
12. Sørg for at hverken mennesker eller dyr er tilstede i lageret ved behandling.
Desuden skal det sikres at uautoriseret adgang til lageret ikke kan ske i op til
24 timer efter behandling
Brug af udstyr
1. Håndtér og brug forstøverudstyr uden for lageret. Tågen skal ledes direkte
ind i lageret.
2. Tågestrømmen skal placeres hensigtsmæssigt i forhold til ventilationen, så
den ledes ind i luftstrømmen - ikke ind i ventilationen.
3. Tag forholdsregler, så produktet ikke kondenserer og drypper på kartoflerne.
Ventilering
1. Friskluftsventilation af lageret må ikke foregå hvis vindhastigheden er under
3 m/s.
2. Friskluftsventilation af lageret skal foregå i tidsrummet 00 – 04.

DK

Værnemidler
Brug handsker af butyl eller nitril ved håndtering af produktet. Desuden øjenbeskyttelse og åndedrætsværn mod flygtige aerosoltåger når beholderen er åben.
Gå ikke ind i behandlede oplagsrum før efter 24 timer. Der må kun arbejdes på
lageret i 30 minutter per dag indtil 30 dage efter behandling. I denne periode skal
der anvendes åndedrætsværn mod flygtige aerosoltåger. Personale må ikke gå
ind på lageret førend friskluftsventilationen har kørt i minimum 30 minutter.
Ved håndtering af behandlede overflader skal handsker anvendes.

® Registeret varemærke 1,4GROUP, Inc.

FARE

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers
sundhed og miljøet i fare (EUH401). Kan være livsfarligt, hvis
det indtages og kommer i luftvejene (H304). Forårsager alvorlig øjenirritation (H319). Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer (H410). Vask hænder og
ansigt grundigt efter brug (P264) Bær øjen- eller ansigtsbeskyttelse (P280). Undgå udledning til miljøet
(P273). Udslip opsamles (P391). Vær opmærksom
på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og
udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere
i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad. Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan
medføre straf: Må kun anvendes til hæmning af spiredannelse i oplagrede kartofler. Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Må i kartofler senest anvendes
30 dage før bearbejdning. Behandlede kartofler må ikke bruges
til foder. Brugere skal anvende handsker og åndedrætsværn mod
flygtige aerosoltåger når beholderen er åben. Beholderen med
produktet skal være tilsluttet tågegeneratoren via et tætsluttende skruelåg med slange, for at sikre et lukket kredsløb
under tågesprøjtning. Må højest anvendes til 2000 tons
kartofler på lager. Efter tågesprøjtning skal lageret
være afspærret i mindst 24 timer. Personale må
først gå ind på lageret, når friskluftsventilation
har kørt i minimum 30 minutter. Der må kun
arbejdes på lageret i 30 minutter per dag indtil
30 dage efter behandling. I denne periode skal der
anvendes åndedrætsværn mod flygtige aerosoltåger. Friskluftsventilation af lageret må ikke foregå hvis
vindhastigheden er under 3 m/s. Friskluftsventilation af
lageret skal foregå i tidsrummet 00 - 04. Undgå forurening
af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet (SP1). Opbevares under lås og utilgængeligt for
børn (P405+P102). Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket (P403+P233). Må ikke opbevares sammen med
fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Førstehjælp
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller
etiketten (P101).
I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til GIFTLINJEN eller en læge. Fremkald IKKE opkastning
(P301 + P310 +P331).
VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt
med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning
(P305+P351+P338).
Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp (P337+P313).
Indånding: Søg frisk luft.
Hudkontakt: Fjern forurenet tøj. Vask huden grundigt med vand
og sæbe.

Nordisk Alkali ∙ Anemonevænget 2 ∙ 4330 Hvalsø
Tlf. 4649 1171 ∙ www.nordiskalkali.dk

FARE

1,4-dimethylnaphtalen – Vækstreguleringsmidde
Må kun anvendes til hæmning af spiredannelse i oplagrede kartofler. Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig
autorisation.
Aktivstof: 1,4-dimethylnaphtalen 993,7 g/l (98 % w/w)
Reg. Nr.: 964-1
Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen1107/2009. Midlet er et tågekoncentrat til enten koldt brug eller varmt brug (skal opvarmes).

Scan åbner teknisk
manual
For mere information,
se den tekniske manual på:
www.dormfresh.co.uk

Indhold:

2 × 10 L

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401). Kan være livsfarligt, hvis
det indtages og kommer i luftvejene (H304). Forårsager alvorlig øjenirritation (H319). Meget giftig med langvarige virkninger for
vandlevende organismer (H410). Vask hænder og ansigt grundigt efter brug (P264) Bær øjen- eller ansigtsbeskyttelse (P280).
Undgå udledning til miljøet (P273). Udslip opsamles (P391). Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde
med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad. Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf: Må kun anvendes til hæmning af spiredannelse i oplagrede kartofler. Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Må i kartofler
senest anvendes 30 dage før bearbejdning. Behandlede kartofler må ikke bruges til foder. Brugere skal
anvende handsker og åndedrætsværn mod flygtige aerosoltåger når beholderen er åben. Beholderen
med produktet skal være tilsluttet tågegeneratoren via et tætsluttende skruelåg med slange, for at
sikre et lukket kredsløb under tågesprøjtning. Må højest anvendes til 2000 tons kartofler på lager.
Efter tågesprøjtning skal lageret være afspærret i mindst 24 timer. Personale må først gå ind på lageret,
når friskluftsventilation har kørt i minimum 30 minutter. Der må kun arbejdes på lageret i 30 minutter per
dag indtil 30 dage efter behandling. I denne periode skal der anvendes åndedrætsværn mod flygtige aerosoltåger. Friskluftsventilation af lageret må ikke foregå hvis vindhastigheden er under 3 m/s. Friskluftsventilation
af lageret skal foregå i tidsrummet 00 - 04. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere,
der har indeholdt produktet (SP1). Opbevares under lås og utilgængeligt for børn (P405+P102). Opbevares på et godt
ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket (P403+P233). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og
foderstoffer.
Førstehjælp
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101).
I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til GIFTLINJEN eller en læge.
Fremkald IKKE opkastning (P301 + P310 +P331).
VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser,
hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning (P305+P351+P338).
Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp (P337+P313).
Indånding: Søg frisk luft.
Hudkontakt: Fjern forurenet tøj. Vask huden grundigt med vand og sæbe.

Opbevaring
Opbevares i køligt og velventileret rum ved en temperatur over 5 °C. 1,4SIGHT®
størkner ved temperaturer under 4 – 5 °C.
Bortskaffelse
Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for
affaldshåndtering (P501): Rester og tomme beholdere skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald.
Emballagen må ikke genbruges.
® Registeret varemærke 1,4GROUP, Inc.

DK

® Registeret varemærke 1,4GROUP, Inc.
Holdbar i mindst 2 år efter produktionsdatoen som sammen
med batchnummer findes stemplet på emballagen.

GODKENDELSESINDEHAVER:
DormFresh Limited
Algo Business Centre
Glenearn Road
Perth PH2 ONJ
Skotland, Storbritannien

ADR/RID Class 9, PG III

DISTRIBUTION:
Nordisk Alkali
Anemonevænget 2
4330 Hvalsø
Tlf. 4649 1171
www.nordiskalkali.dk
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