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BRUGSANVISNING
ELECTIS* er et ikke-systemisk kontaktvirkende svampemiddel til bekæmpelse af kartoffelskimmel (Phytophthora infestans) og kartoffelbladplet (Alternaria solani) i alle sorter af kartofler.
Virkemåde og anvendelse
ELECTIS er et blandingsprodukt, sammensat af aktivstofferne mancozeb og zoxamide. Mancozeb blokerer 6 forskellige enzymprocesser således at svampesporer ikke kan spire og udvikles på
behandlede bladdele. Zoxamid forhindrer eventuelle sporer i at vokse ved at binde sig til tubulinet i cellen, hvilket nedbryder cellens cytoskelet og dermed forhindrer celledeling.
ELECTIS bindes til plantens bladoverflade og trænger ind i bladets øverste lag. ELECTIS virker forebyggende overfor både blad-, stængel- og knoldsmitte. Virkningstiden afhænger af klimatiske
forhold, smittetryk samt afgrødens tilvækst på behandlingstidspunktet.
ELECTIS indeholder desuden mikronæringsstofferne mangan, 100 g/kg og zink.

Behandlingsinterval
Der behandles med et interval på 7-10 dage afhængig af smittetryk. Intervallet mellem behandlingerne fastlægges ud fra flere faktorer bl.a. vejrudsigt, varslingsssystemets anbefalinger, dyrket
sort, konsulentrådgivning og vurdering i den enkelte mark.
Maksimalt 10 behandlinger pr. år
Behandlingsfrist
Optagning må tidligst ske 7 dage efter behandling med ELECTIS.
Klimaforhold ved anvendelse
ELECTIS bør kun anvendes på en tør afgrøde så undlad at behandle afgrøden umiddelbart efter regn eller vanding.
Tilstræb morgen eller aften sprøjtninger.
Sprøjt ikke ved temperaturer over 25 ºC og relativ lav luft fugtighed.

Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i kartofler

Regnfasthed
ELECTIS er regnfast en time efter behandling.

ADVARSEL
For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje

Resistensstrategi
For at undgå resistensudvikling anbefaler Dow AgroSciences, at der anvendes svampemidler med forskellige virkningsmekanismer i svampebekæmpelsen. Da ELECTIS som angivet har
adskillige virkningsmekanismer, kan ELECTIS med fordel anvendes som blandingspartner til produkter, hvor der er risiko for resistensudvikling. Der bør altid anvendes anbefalet dosering i en
resistensbehandlingsstrategi. Det anbefales endvidere at have et afvekslende sædskifte, da et anstrengt sædskifte ofte medfører øget sygdomstryk. Vær opmærksom på, at manglende effekt
(hvis midlet ellers er anvendt korrekt) kan skyldes begyndende resistensudvikling.

Mulighed for skade på barnet under graviditeten (R63).
Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden (R43).
Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i
vandmiljøet (R50/53).

Blandinger
ELECTIS er meget fleksibel som blandingspartner og kan blandes med de fleste andre fungicider, insekticider og mikronæringsstoffer.
Kontakt Dow AgroSciences ved tvivlsspørgsmål.

Brug særligt arbejdstøj.
Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet.
Vask huden efter arbejdet.

Sundhedsskadelig

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs nærmere i den
eventuelt lovpligtige leverandørbrugsanvisning samt i Arbejdstilsynets
informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.
Overtrædelse af følgende fremhævede forskrifter kan medføre straf.
Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i kartofler.
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i
brugsanvisningen nævnte.
Kartofler må ikke behandles senere end 7 dage før høst.
Må ikke udbringes nærmere end 10 meter til vandmiljøet (vandløb, søer m.v.).
Undgå at forurene vandmiljøet med produkter eller beholdere, der har indeholdt
produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand. Undgå forurening via dræn
fra gårdspladser og veje.
Opbevares utilgængeligt for børn.
Må ikke opbevares sammen med fødevare, drikkevarer og foderstoffer.
Materialet og dets beholder skal bortskaffes på en sikker måde (se
brugsanvisningen).

Tilberedning af sprøjtevæske
Før sprøjteopgaven iværksættes sørg da for, at sprøjten er ordentligt rengjort og efterset for belægninger, især hvis sprøjten har været anvendt til sprøjteopgaver i andre afgrøder end kartofler.
Sprøjtetanken fyldes ¾ med vand og omrøring startes. Den afmålte mængde ELECTIS tilsættes og tanken fyldes op. Sprøjtevæsken bør udsprøjtes umiddelbart efter tilberedningen. Under
påfyldning og kørsel skal omrøringen være konstant.

Miljøfarlig

Sprøjteteknik og vandmængde
Ved udsprøjtning anvendes 200-600 l vand/ha ved brug af en almindelig hydraulisk sprøjte. Den højeste vandmængde anvendes i en kraftig afgrøde. Ved anvendelse af luftassisterede sprøjter
kan vandmængden reduceres.
Anvend dyser der giver så stor en dækning af afgrøden som mulig. Anvendelse af skiftevis bagud og fremad rettede dyser på bommen forøger dækningen af afgrøden med sprøjtevæsken og øger
dermed effekten af ELECTIS.

Førstehjælp:
Ved indtagelse: Skyl munden grundigt og drik rigelig vand. Fremkald ikke opkastning.
Søg lægehjælp og medbring denne etiket.
Øjenkontakt: Kommer stoffet i øjne skyl grundigt med vand.
Hudkontakt: Kommer stoffet på huden vaskes straks med store mængder vand.
Indånding: Søg frisk luft og ro. Kontakt læge ved ubehag.

Sprøjt med omtanke
Overvej om det er nødvendigt at behandle og brug lavest mulige dosering.
Tænk på vildtet og efterlad et usprøjtet bælte ved levende hegn, skov og vandløb.
Følg altid etikettens anvisninger og godt landmandsskab.

Svampemiddel, nr. 64-63
Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.
Analyse:
Mancozeb
Zoxamid
Indhold

Rengøring af sprøjteudstyr
Rengøring af sprøjter med monteret tankspuledyse
BEMÆRK! Husk at tømme sprøjten helt mellem hver skylning/vask. Aktivér alle haner og ventiler. Hæv trykket så meget, at overtryksventilen fra det selvrensende filter udløses.
1. Sprøjten tømmes helt for sprøjtevæske i marken.
2. Straks efter endt sprøjtning skylles sprøjten grundigt med rent vand -både indvendigt og udvendigt. Tøm tanken ved at sprøjte skyllevandet ud gennem bom og dyser. Skyllevandet kan evt.
sprøjtes over den afgrøde, der lige er sprøjtet.
3. Fyld vand i tanken - 10-15% af tankkapaciteten (100-150 liter vand i en 1.000 liter tank) og tilsæt 0,5 liter All Clear Extra eller lignende produkt pr. 100 liter vand. Sprøjt lidt af vaskevandet
ud gennem bom og dyser, så disse sættes i blød. Lad omrøring og tankspuledyse køre i mindst 15 minutter. Tøm sprøjten gennem bom og dyser over et egnet areal.
4. Dyser, filtre og sier afmonteres og renses i vand tilsat 50 ml All Clear Extra pr. 10 liter vand.
5. Skyl tanken grundigt i 5 minutter med rent vand. Tøm sprøjten gennem bom og dyser over et egnet areal.
Ved brug af tankspuledyse og rentvandstank kan punkt 2 med fordel startes i marken. Er der ligeledes tilstrækkeligt med vand i rentvandstanken, kan punkt 3 også startes. Tankspuledysen og
omrøringen skal holdes i gang, mens der køres hjem.
Vaske- og skyllevandet udledes på arealer, hvor det ikke kan skade træer eller afgrøder, og hvorfra det ikke kan løbe ud i vandløb, brønde eller kloakker.

66,7 % (w/w)
8,3% (w/w)
10 kg

Dow AgroSciences Danmark A/S
Sorgenfrivej 15, 2800 Kgs. Lyngby - Tlf. 45 28 08 00
www.dowagro.dk
*Varemærke - Dow AgroSciences LLC
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ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS
SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (Mancozeb)

Doseringer og anvendelsestidspunkt
ELECTIS anvendes i en maksimal dosering på 1,8 kg/ha til bekæmpelse af kartoffelskimmel og kartoffelbladplet.
ELECTIS anvendes normalt fra det tidspunkt, hvor rækkerne begynder at lukke, ved det første skimmelvarsel eller efter behov, dog stadig som forebyggende behandling.

Rengøring af sprøjter uden monteret tankspuledyse
I stedet for at anvende 10-15% af tankkapaciteten under punkt 3 (vaskning), skal tanken fyldes helt med vand. Sørg for, at skyllevandet under punkterne 2 og 5 kommer i god kontakt med alle
indvendige flader i tanken.
NB: ved tankblanding, vær opmærksom på eventuelle andre krav til rengøring.
LEVERANDØRBRUGSANVISNING

UN 3077

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET
Dow AgroSciences Danmark A/S
Sorgenfrivej 15
DK-2800 Kgs. Lyngby
Tlf. 45 28 08 00
Kontaktperson: Michael Østerby
Nødtelefon (24 t. service): 0031 115 694982 (Holland, bed om Medical)
Nødtelefon v.transportuheld: 0046 8 454 23 55 (Sverige, SOS tjeneste)
Produktnavn: Electis Fungicide
LV70: 91381
Udstedelsesdato: Dec. 06
Ref.: BG814
2. SAMMENSÆTNING/OPLYSNINGER OM INDHOLDSSTOFFER
Farlige komponenter (se afsnit 16 for R-sætningernes fulde tekst):
CAS
EF nummer
Mancozeb
66.7 %
Xi; R37, R43, N;R50/53 008018-01-7
235-654-8
Zoxamide
8.3 %
Xi N; R43-50/53
156052-68-5
Hexamethylenetetramine <1 %
F,Xn; R11-42/43
000100-97-0
202-905-8
Inerte bestanddele
Balance
Kompositions kode
GF1572
3. FAREIDENTIFIKATION
Mulighed for skade på barnet under graviditeten. Kan give overfølsomhed ved kontakt
med huden. Meget giftig for organismer, der lever i vand. Kan forårsage uønskede
langtidsvirkninger i vandmiljøet.
4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER
Indtagelse
Fremkald ikke opkastning. Hvis patienten er ved bevidsthed, skylles munden med vand
og gives rigeligt vand at drikke. Opsøg læge. Bestemmelse om fremkaldelse af
opkastning tages af lægen.
Øjenkontakt
Skyl øjnene grundigt med vand i flere minutter. Fjern evt. kontaktlinser efter 1-2
minutter og fortsæt skylningen i flere minutter.
Hudkontakt
Kommer stoffet på huden vaskes straks med store mængder vand. Opsøg lægehjælp
hvis irritation udvikles.
Indånding
Flyt patienten ud i frisk luft. Opsøg lægehjælp hvis irritation udvikles.
Oplysninger til læge
Støttebehandling. Behandling baseres på lægens skøn i tilslutning med den enkelte
patients symptomer.

Ved langvarig eller gentagen kontakt anbefales handsker af beskyttelsesklasse 5 eller højere
(gennembrudstid mere end 240 minutter i henhold til EN 374). Ved risiko for kun kortvarig
kontakt anbefales handsker af beskyttelsesklasse 3 eller højere (gennembrudstid mere end
60 minutter i henhold til EN 374).
BEMÆRK: Valg af handsketype til en bestemt anvendelse og varighed for anvendelse på en
arbejdsplads, skal også tage hensyn til alle faktorer på arbejdspladsen såsom, men ikke
begrænset til: Håndtering af andre kemikalier, fysiske krav (skæring/punkterings beskyttelse,
varmebeskyttelse), såvel som instruktioner/specifikationer fra handskeleverandøren.
Når langvarig eller hyppigt gentagen kontakt kan forekomme, anvendes beskyttelsestøj
uigennemtrængeligt for dette materiale. I ulykkestilfælde: Brug beskyttelsestøj
uigennemtrængeligt for dette materiale. Valg af specielt udstyr er afhængigt af arbejdets art.
Øjen-/ansigtsværn
Sikkerhedsbriller skulle være tilstrækkelige ved de fleste arbejdsopgaver; dog i støvholdig
luft, bær tætsluttende beskyttelsesbriller.
BESKYTTELSESMIDLER VED ANVENDELSE:
Ifølge Arbejdstilsynets regler er følgende gældende for Danmark:
VED OPBLANDNING: Anvend åndedrætsværn med halvmaske og filtertype A2P2, forklæde,
handsker og støvler. VED UDSPRØJTING: Med spredebom mindre end 1 meter over
jordoverfladen monteret på traktor eller lign., samt ved arbejde udenfor førerhus anvendes
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.
Udseeende
: mikrogranulater
Farve
: gul til brun
Lugt
: let svovlagtig
Rumvægt
: 0.6-0.7 kg/L
Damptryk
: ubetydelig
Vandopløselighed
: dispergerer
Eksplosionsegenskaber
: ikke eksplosiv
Oxidationsegenskaber
: ikke oksiderende
Antændelighed
: ikke brændbar
Selvantændelsestemp.
: 162 gr.C (ca.)
pH
: 7 (1% vandløsning)
10. STABILITET OG REAKTIVITET
Kemisk stabilitet
Er stabilt under normale opbevaringsforhold.
Forhold der skal undgås
Undgå fugt. Overdreven varme. Åben ild.
Materialer der skal undgås
Oxiderende stoffer. Syrer.
Farlige nedbrydningsprodukter
Ingen under normale brugs- og opbevaringsforhold. Termiske nedbrydningsprodukter
inkluderer: Hydrogensulfid. Carbondisulfid. Hydrogenchlorid.
11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER
Indtagelse
Lav toksicitet ved indtagelse. LD50 ved indtagelse, for rotter, er >5000 mg/kg.
Hudkontakt
Ld50 ved hudkontakt for rotter er >5000 mg/kg. Langvarig hudkontakt forventes ikke at
resultere i optagelse gennem huden i skadelige mængder. Langvarig eller gentagen
eksponering kan forårsage lettere hudirritation.
Overfølsomhed.
Har forårsaget allergiske hudreaktioner i forsøg med marsvin.
Øjenkontakt
Kan forårsage lettere midlertidig øjenirritation.
Indånding
Ingen skadelige virkninger forventes ved denne eksponeringsmåde som følge af korrekt
håndtering. LC50 for indånding hos rotter er højere end det maksimalt opnåelige.
Supplerende information
Ikke kræftfremkaldende. Ikke mutagent. Ikke reproduktionstoksisk.
12. MILJØOPLYSNINGER
Persistens og Nedbrydelighed
Vurderinger for det meste eller fuldstændigt baseret på data for den aktive bestanddel.
Mancozeb: Nedbrydes hurtigt i miljøet ved hydrolyse, oxidation, photolyse og metabolisme.
Fast bundet til jord og yderst modstandsygtigt til udvanding og eluering. Halveringstiden i
jord er afhængig af jordtype og -forhold og er ca. 6-15 dage.
Zoxamid: Halveringstiden i jord er afhængig af jordtype og -forhold og er ca. 2-10 dage.
Toksicitet i vand
Materialet er giftigt for fisk på akut basis (1mg/L<LC50<10mg/L). Materialet er giftigt for
vandlevende hvirvelløse dyr på akut basis (1mg/L<EC50<10mg/L). Materialet er meget
giftigt for alger (IC50 <1.0 mg/l).

Fugle toksicitet
Materialet er praktisk taget ugiftigt for fugle på akut basis (LD50 >2000 mg/kg).
Supplerende information
LD50 for regnorm er >1000 mg/kg.
LD50 for bier er >100 mikrogram/bi.
13. BORTSKAFFELSE
Meget giftig for organismer, der lever i vand. Foruren ikke damme, vandveje eller grøfter med
kemikalier eller brugt emballage. Rester skal afleveres til den kommunale modtageordning
for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme
beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op sprøjtevæsken.
14. TRANSPORTOPLYSNINGER
Bil & bane
Korrekt forsendelsesbetegnelse: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID,
N.O.S. (Mancozeb)
Bil / Bane ADR/RID
:9
Mærkning: 9
Classification Code
: M7
Pakg.gruppe
: III
Kemler kode
: 90
UN Nr : 3077
Trsp. sikkerhedskort CEFIC
: 90GM7-III
Skib
Korrekt forsendelsesbetegnelse: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID,
N.O.S. (Mancozeb)
Skib - IMO/IMDG klasse
:9
UN Nr. : 3077
Mærkning: 9
Pakg.gruppe
: III
EMS : F-AS-F
Marine Pollutant
: Y (Y/N)
Fly
Korrekt forsendelsesbetegnelse: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID,
N.O.S. (Mancozeb)
Fly-ICAO/IATA klasse
:9
UN Nr : 3077
Mærkning: 9
Sub. klasse
:
Pakg.gruppe
: III
Pakg. instr. passagerer : 914
Pakg. instr. fragt
: 914
Bemærkninger: Prøveforsendelse ikke tilladt som postforsendelse.
15. OPLYSNING OM REGULERING
Mærking og klassificering i henhold til Miljøstyrelsens godkendelsestekst.
Faresymbol:
Xi - Sundhedsskadelig
N - Miljøfarlig
R-sætninger:
Mulighed for skade på barnet under graviditeten (R63).
Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden (R43).
Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i
vandmiljøet (R50/53).
S-sætninger:
Opbevares utilgængeligt for børn (S2).
Undgå kontakt med huden (S24).
Materialet og dets beholder skal bortskaffes på en sikker måde (S35).
Brug særligt arbejdstøj (S36).
Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet (S37).
Bemærkninger:
For ar nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje.
Svampemiddel nr.64-63. Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i kartofler.
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i
brugsanvisningen nævnte. Kartofler må ikke behandles senere end 7 dage før høst. Må ikke
udbringes nærmere end 10 meter til vandmiljøet (vandløb, søer m.v.). Undgå at forurene
vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke
sprøjteudstyr nær overfladevand. Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje.
Anvendelsesbestemmelser:
Unge under 18 år må, i henhold til Arbejdsministeriets bekendtgørelse, ikke arbejde med
eller på anden måde udsættes for dette produkt.
Uddannelseskrav i henhold til Miljøministeriets Bek. nr. 360 af 24 Maj 1993 om
undervisning for erhvervsmæssige brugere af bekæmpelsesmidler. Arbejdstilsynets
regler om arbejdets udførelse skal følges ved udbringningen, jf.
leverandørbrugsanvisningen samt evt. informationsmateriale fra Arbejdstilsynet om
bekæmpelsesmidler.

Tom emballage og pakningsstørrelse
ELECTIS forhandles i 10 kg vakuumpakkede sække. Rester skal afleveres til den kommunale modtagelsesordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagsrenovationen.
Lagring
ELECTIS bør opbevares frostfrit og i tør uåbnet originalemballage beskyttet mod direkte sollys og andre varmekilder.
Medlem af Dansk Planteværn.

3 362130 066354
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16. ANDRE OPLYSNINGER
R-sætninger i afsnit 2
R11 - Meget brandfarlig.
R37 - Irriterer åndedrætsorganerne.
R42/43 - Kan give overfølsomhed ved indånding og ved kontakt med huden.
R43 - Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.
R50/53 - Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede
langtidsvirkninger i vandmiljøet.

P0028024001

5. BRANDBEKÆMPELSE
Brandslukningsmidler
Kulsyre. Tørt kemisk pulver. Skum. Vandtåge eller vandstøv.
Farlige forbrændingsprodukter
Under brand kan røgen indeholde det originale materiale udover forbrændingsprodukter af
varierende kompositioner der kan være giftige og/eller irriterende. Nedbrydningsprodukter
inkluderer: Hydrogensulfid. Hydrogenchlorid. Nitrogenoxider. Svovlilter. Carbonoxider.
Personlige værnemidler
Bær beskyttelsesdragt og brug trykflaskeapparat.
Supplerende information
Hold beholdere afkølede ved at oversprøjte dem med vand. Inddæm afstrømning for at undgå
udløb til vand- eller kloaksystemer. Undgå indånding af røg. Stå i vindsiden af ethvert udløb.
6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD
Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer
Bær passende sikkerhedsdragt og øjen-/ansigtsbeskyttelse (se sektion 8). Fjern
omgående tilsmudsede klæder og vask huden med sæbe og vand. Vask tøjet før genbrug
eller bortskaf i henhold til lokale bestemmelser.
Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af miljøet
Må ikke skylles ud i kloakker eller nogen form for vandveje. Informer de kommunale
vandmyndigheder hvis spild er udledt i vandveje eller kloaksystemer.
Metoder til oprydning
Spild oprenses omgående. Udvis forsigtighed for at undgå støvdannelser i luften.
Indsaml al affaldsmateriale og placer det i lukbare, mærkede beholdere. Ved store
udslip, inddæmmes området og producenten konsulteres. I tilfælde af at yderligere
informationer kræves, ring venligst telefonnummeret til brug ved nødstilfælde.
7. HÅNDTERING OG OPBEVARING
Håndtering
Udvis god personlig hygiejne. Undgå indtagelse og opbevaring af fødevarer i
arbejdsområdet. Vask hænder og eksponeret hud før der spises, drikkes eller ryges og
efter endt arbejde.
Opbevaring
Produktet bør opbevares i henhold til danske lovgivninger og bestemmelser. Opbevares på et køligt,
tørt, godt ventileret sted i den originale emballage. Må ikke opbevares i nærheden af fødevarer,
drikkevarer, foderstoffer, medicin, kosmetik eller gødningsstoffer. Opbevares utilgængeligt for børn.
8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER
Retningslinier vedrørende eksponering
Mancozeb: Dow AgroSciences anbefalede arbejdshygiejniske grænseværdi er 1.0 mg/m3.
Maskinteknisk kontrol
Sørg for almen ventilation og/eller punktudsugning for at regulere niveauet i luften til under
grænseværdien.

Åndedrætsværn
Ved de fleste forhold skulle åndedrætsværn ikke være nødvendigt. Dog når grænseværdien
overskrides og/eller ubehag opstår, brug godkendt åndedrætsværn med filter. Ved ulykker
bruges godkendt trykflaskeapparat med overtryk.
Hånd/hudværn
Ved kortvarig kontakt skulle andre forholdsregler end heldækkende tøj og kemikaliebestandige
handsker ikke være nødvendigt. Bær kemikaliebestandige handsker klassificeret under
standard EN 374: Beskyttelseshandsker mod kemikalier og mikroorganismer. Eksempler på
foretrukne handskematerialer inkluderer: Nitril. Polyvinylchlorid ("PVC" eller "vinyl"). Neopren.

De heri givne oplysninger er baseret på tilgængelig viden på
udfærdigelsestidspunktet. Det påhviler forbrugeren at foretage de nødvendige
forholdsregler for at efterleve gældende love og regler ved anvendelsen af
produktet.
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