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Danadim™ Progress
Insektmiddel

Egenskaber ved opvarmning og brand:
• Produktet er brandfarligt og kan ved kraftig opvarmning eksplodere og udvikle
giftige gasser.
• Produktet må aldrig opvarmes over 35° C.

Sundhedsfare:
Indeholder organiske opløsningsmidler: Xylen og cyclohexanon. Det koncentrerede
produkt er farligt ved indånding, ved hudkontakt og ved indtagelse.

Forholdsregler ved brand:
Hold beholdere nedkølet ved oversprøjtning med rigelige mængder vand.

Forholdsregler ved brug:
• Ved opblanding brug beskyttelseshandsker, beskyttelsesbriller, støvler og
overtræksbukser samt åndedrætsværn, halvmaske med A2P2 filter.
• Vask huden efter arbejdet.
• Ved indendørs anvendelse (over knæhøjde) f.eks. med rifler eller lanser på
kærresprøjte anvendes desuden beskyttelsesdragt med hætte.
• Fri adgang til væksthus: Først efter et døgn med kraftig udluftning.
• Ved udendørs anvendelse f.eks. med traktor med spredebom og med lukket
førerhus og slukket ventilationsanlæg anvendes beskyttelseshandsker, støvler og
overtræksbukser.
• Unge under 18 år må som hovedregel ikke arbejde med eller på anden måde
udsættes for produktet.
Forholdsregler i tilfælde af ulykke:
INDÅNDING:
Frisk luft. Ved vedvarende utilpashed kontakt læge.
HUD:
Fjern forurenet tøj og skyl huden med rigeligt vand efterfulgt af sæbevask.
ØJNE:
Skyl straks med rigeligt vand og fortsæt i mindst 15 min. Kontakt læge.
INDTAGELSE:
Opkastning skal fremkaldes hurtigst muligt, men kun hvis den tilskadekomne er ved
bevidsthed. Lad tilskadekomne drikke et til to glas vand og fremkald opkastning ved
at berøre det bagerste af svælget med en finger eller stump genstand. Lad
tilskadekomne ligge ned og forholde sig i ro. Kontakt læge.
Medbring brugsanvisningen ved lægekontakt.

Slukningsmidler:
Vandtåge, skum, pulver eller kulsyre.
Slukningsteknik:
Mindre brande slukkes hurtigst muligt med pulver eller kulsyre. Der efterslukkes med
vand. Større brande slukkes med skum eller vandtåge. Undgå at vandet løber ned i
kloakker, hvis muligt.
Slukningsfarer:
Ved forbrænding dannes giftige gasser, hvorfor man skal nærme sig brandstedet fra
vindsiden og bære beskyttelsesmaske, indtrængning i rum må kun ske under fuld
åndedrætsbeskyttelse.
Spild og bortskaffelse:
Spild opsamles/opsuges i absorberende materiale, deponeres i lukket beholder som
mærkes og bringes til den kommunale modtageordning (affaldsgruppe T, kemikalieaffaldskort nr. 5.12).

BRUGSANVISNING:
Biologisk effekt:
Danadim Progress er et systemisk virkende pesticid, som også har kontaktvirkning. Det virker mod både bidende og sugende insekter. Danadim
Progress har derfor et bredt virkeområde.
Anvendelse og dosering:
Danadim Progress anvendes i gartneri.
Gartneri
Prydplanter- friland og væksthus:
Mod bladlus, tomatminerflue, krysantemumminerflue,
bladtæger og nelliketrips . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,08-0,15 % styrke
Bekæmpelse af fluer i stalde:
1,0 l pr 300 m2 sprøjteflade i 20 - 25 l vand.
Der bør ikke sprøjtes på nykalkede vægge eller på andre porøse eller sugende
overflader, da virkningen vil være nedsat. Virkningen ødelægges ved kalkning
eller afvaskning af behandlede flader. Langtidsvirkningen er afhængig af
fluebestandens eventuelle resistens overfor fosformidler, samt af lokale
betingelser for flueproduktion.
Tilberedning af sprøjtevæsken
Sprøjtebeholderen bør være rengjort, før Danadim Progress fyldes i. Fyld 3/4
af den ønskede vandmængde i beholderen, tilsæt Danadim Progress og tilsæt
resten af vandet.
Påfyldning af Danadim Progress i væksthussprøjte eller rygsprøjte, der anvendes i væksthuse, skal ske på vaskeplads med opsamling til gyllebeholder
eller anden beholder, eller i det væksthus hvor, Danadim Progress skal
udbringes. Vaskepladsen må ikke etableres nærmere end:
1.
50 meter fra almen vandforsyning til drikkevandsformål
2.
25 meter fra ikke-almen vandforsyning til drikkevandsformål
3.
50 meter fra overfladevand (vandløb, søer og kystvand) og §3-naturbeskyttelsesområder
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I øvrigt henvises til Miljøstyrelsens vejledning angående påfyldning og
vask af sprøjter til udbringning af bekæmpelsesmidler, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 268 af 31. marts 2009.

DIMETHOAT

40

Må kun anvendes til bekæmpelse af
skadevoldere i prydplanter i væksthus
og på friland og til bekæmpelse af
fluer i stalde.

Danadim Progress kan blandes med de fleste svampemidler. Fyld 3/4 af den
ønskede sprøjtevæske i tanken, tilsæt Danadim Progress under omrøring og
når omrøringen er komplet tilsættes svampemidlet.
Udsprøjt derefter blandingen straks.

Insektmiddel, nr. 11-25
(omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om
bekæmpelsesmidler).
Deklaration:

Ikke forenelig med biologisk bekæmpelse af rovmider.
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Emballagen:
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald.
Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme
beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i
sprøjtevæsken.

BIER

Xn

Danadim™ Progress
(emulsionskoncentrat, flydende)

Resistens:
Risikoen for resistens mindskes ved at skifte mellem brugen af Danadim
Progress og andre godkendte midler.

FOR

Insektmiddel
Indhold: 5 liter

Væskemængder og blandingsmuligheder:
Gartneri:
ca. 1000 l pr. ha.

FARLIG

Danadim™ Progress

Sundhedsskadelig

38 % dimethoat . . . . . . . . . . . . . . . 400 g/l.
Indeholder xylen og cyclohexanon.

Holdbarhed:

2 år i original emballage.

Opbevaring:

Opbevares tørt og køligt.
Bør ikke udsættes for vedvarende frost.

ADVARSEL
For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje.
• Brandfarlig (R10).
• Farlig ved indtagelse (R22).
• Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden (R43).
• Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i
vandmiljøet (R51/53).
• Undgå kontakt med huden (S24).
• Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs nærmere i den
eventuelt lovpligtige leverandørbrugsanvisning samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.
• Brug egnede beskyttelseshandsker (S37).
• Vask huden efter arbejdet.
• Kommer stoffet på huden vaskes straks med store mængder vand og sæbe (S28).

N

Miljøfarlig

Brandfarlig

Læs brugsanvisning
Sundhedsfare: Indeholder organiske opløsningsmidler: Xylen og cyclohexanon.
Det koncentrerede produkt er farligt ved hudkontakt og ved indtagelse.

Cheminova A/S, P.O. Box 9,
7620 Lemvig, tlf. 96 90 96 90.
www.cheminova.dk
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Rengøring af væksthussprøjte eller rygsprøjte
Vask af væksthussprøjte eller rygsprøjte, der har været anvendt i væksthus,
skal ske på en vaskeplads med opsamling til gyllebeholder eller anden beholder, eller i det væksthus hvor Danadim Progress er blevet udbragt.

