Åbnes her L

INTER-DICAMBA
480
Ukrudtsmiddel
Må kun anvendes til bekæmpelse af ukrudt i vårsæd.
CCL Label A/S
Telefon 8710 8710
Telefax 8710 8760

135 mm

ADVARSEL:
For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje.
Irriterer øjnene (R 36)
Skadelig for organismer, der lever i vand, kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet (R52/53)
Undgå kontakt med øjnene (S25)
Vask huden efter arbejdet.
Vær opmærksom på, at arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs nærmere i den eventuelt lovpligtige leverandørbrugsanvisning samt i
Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.
Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf.
Må kun anvendes til bekæmpelse af ukrudt i vårsæd.
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.
Må i korn ikke anvendes senere end 2 måneder før høst. Efter behandling med Inter-Dicamba 480 må en efterfølgende afgrøde/rotationsafgrøde ikke plantes/sås tidligere end 2 måneder efter behandling.
Må ikke anvendes nærmere end 2 m fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v).
Opbevares utilgængeligt for børn (S2).
Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer (S13).
Læs først vedlagte brugsanvisning.
FØRSTEHJÆLP:
ØJENKONTAKT: Kommer stoffet i øjnene, skylles grundigt med vand og læge kontaktes (S26).
HUDKONTAKT: Kommer stoffet på huden vask straks med store mængder vand og sæbe (S28).
INDTAGELSE: Skyl munden grundigt med vand. Drik rigelige mængder vand eller mælk.
INHALATION: Søg frisk luft.
Medbring altid etiket eller leverandørbrugsanvisning til læge.

OB-nr.:

30307593

Godkendt

Deres nr.:

Godkendt med rettelse
Ny korrektur fremsendes

BRUGSANVISNING.
INTER-DICAMBA 480 er et ukrudtsmiddel, der anvendes til bekæmpelse af tokimbladet ukrudt, frøukrudt og flerårigt ukrudt,
i vårsæd. INTER-DICAMBA 480 optages af både planternes blade og rødder.
INTER-DICAMBA 480 bekæmper følgende frøukrudtsarter: hanekro, hvidmelet gåsefod, snerlepileurt, lægejordrøg, fuglegræs og spergel. Af flerårige tokimbladede ukrudtsarter bekæmpes: mælkebøtte, vejbred, skræppe, agertidsel og ranunkel.
Effekten på andre ukrudtsarter kan forbedres ved at vælge en velegnet tankblandingspartner.

BORTSKAFFELSE AF TOM EMBALLAGE.
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.

ANVENDELSE.
INTER-DICAMBA 480 anvendes når vårsæden har 3-4 blade og frem til 1 knæ er synligt.
Ukrudtet skal være i god vækst.
Udsprøjtning må ikke foretages under vedvarende kuldeperioder, temperaturer lavere end 8° C.
Udsprøjtning må ikke foretages ved udsigt til nattefrost.
Udsprøjtning må ikke foretages på tørkelidende afgrøder.
Undgå vinddrift af sprøjtetåge til følsomme afgrøder som f.eks. Bederoer, ærter, frugttræer og frugtbuske

Omrystes før brug.

2007.08.16

Etiket str.:

155x135 mm

Dosering når INTER-DICAMBA 480 anvendes i tankblanding:
INTER-DICAMBA 480 80 ml + LOGRAN® 20 WG 20 gram + SPREDE-KLÆBEMIDDEL pr/ha.

Farver:

Sort + P reflex blå + P021

INTER-DICAMBA 480 100 ml + EXPRESS® 2 tabletter + SPREDE-KLÆBEMIDDEL pr/ha.

Sign.

Ukrudtsmiddel, nr. 221-108
Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler
Dicamba (som dimethylaminsalt) 480 g/l
Nettoindhold: 1,0 ltr.
Flydende
Fabrikationsnummer:

LIMSIDE

Logran® 20 WG = reg varemærke fra Syngenta.
Express® = reg varemærke fra Du Pont.
INTER-TRADE AALBORG A/S - HALSVEJ 139 - 9310 VODSKOV - TLF. 98.93.89.77.

DOSERING.
Dosering når INTER-DICAMBA 480 anvendes alene:
150 ml/ha.

Dato:

Korrektur nr.: 4

OPBEVARING.
Opbevares frostfrit.

SPRØJTETEKNIK.
For at opnå en god effekt skal der anvendes korrekt dysetype, korrekt justerede dyser, tilstrækkeligt tryk og den rigtige
vandmængde.
HARDI
UDSPRØJTET
DYSE NR.
TRYK
HASTIGHED
VÆSKEMÆNGDE
4110-16
3 atm
6,7 km/t
Ca. 200 l/ha
TILBEREDNING AF SPRØJTEVÆSKEN.
Sprøjtetanken fyldes halvt med vand. Den afmålte mængde INTER-DICAMBA 480 tilsættes, dernæst kombinationsproduktet og til sidst sprede-klæbemidlet under omrøring. Fyld tanken helt op med vand. Fortsæt omrøring under kørslen.
Udsprøjtning udføres umiddelbart efter blandingen.

INTER-TRADE AALBORG A/S
Halsvej 139 - 9310 Vodskov - Telefon 98 93 89 77

Lokalirriterende

08/07

149 mm

147 mm

Sikkerhedsdatablad

11. Toksikologiske oplysninger

1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden
PR-nummer: MST reg-nr 221-108
Udarbejdet den: 11-06-2007 / ABB
Erstatter den: 01-02-2007
Anvendelse: Ukrudtsmiddel

7. Håndtering og opbevaring

Leverandør:
Inter-Trade Aalborg A/S
Halsvej 139
9310 Vodskov
Tlf.: 9825 7700 Fax: 9825 7710
Nødtelefonnr.: +45 9825 7700
E-mail: inter@mail.tele.dk

Håndtering
Se under punkt 8 for oplysninger om forholdsregler ved brug og personlige værnemidler.
Opbevaring
Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer
og foderstoffer. Opbevares køligt men frostfrit.

8. Eksponeringskontrol/Personlige værnemidler

2. Fareidentifikation

Forholdsregler ved brug
Alt arbejde skal foregå under effektiv ventilation. Vask hænder før pauser, toiletbesøg og
efter endt arbejde. Undlad at spise, drikke eller ryge under arbejdet. Vær opmærksom på,
at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs nærmere i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.
Åndedrætsværn
Opblanding: Ikke påkrævet.
Udbringning: Ikke påkrævet.
Handsker og beskyttelsestøj
Opblanding: Brug beskyttelseshandsker af nitril- eller butylgummi, overtræksbukser/forklæde og gummistøvler.
Udbringning (spredebom, lukket førerhus, bom mindre end 1 m over jordoverfladen): Brug
beskyttelseshandsker af nitril- eller butylgummi, overtræksbukser og gummistøvler.
(Handsker og overtræksbukser skal kun anvendes uden for det lukkede førerhus).
Øjenværn
Opblandning: Brug beskyttelsesbriller.
Udbringning: Ikke påkrævet
Grænseværdier
Indeholder ingen oplysningspligtige stoffer.

Irriterer øjnene. Skadelig for organismer, der lever i vand, kan forårsage uønskede
langtidsvirkninger i vandmiljøet.

3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer
Stoffer
Dicamba, forbindelse med
dimethylamin (1:1) (480 g/l)
Se punkt 16 for ordlyd af R-sætninger

135 mm

Einecs nr. CAS nr.
218-951-7 2300-66-5

Klassificering
Xi;R36 R52/53

w/w% Note
40,3

4. Førstehjælpsforanstaltninger
Indånding
Søg frisk luft.
Indtagelse
Skyl munden grundigt og drik meget vand. Søg læge ved vedvarende ubehag.
Hud
Vask huden med vand og sæbe. Søg læge ved vedvarende ubehag.
Øjne
Skyl straks med vand (helst fra øjenskyller) i mindst 5 min. Spil øjet godt op. Fjern
eventuelle kontaktlinser. Søg læge ved fortsat irritation.
Øvrige oplysninger
Ved henvendelse til læge medbringes sikkerhedsdatabladet eller etiket.
Symptomer: Se punkt 11.

9. Fysisk/kemiske egenskaber
Udseende: Væske
Opløselighed i vand: Blandbar

5. Brandbekæmpelse
Sluk med pulver, skum, kulsyre eller vandtåge. Brug ikke vandstråle, da det kan sprede
branden. Brug vand eller vandtåge til nedkøling af ikke antændt lager. Hvis det kan gøres
uden fare, fjernes beholdere fra det brandtruede område. Undgå indånding af dampe og
røggasser - søg frisk luft. Ved brand spaltes produktet og farlige luftarter så som chlorgasser kan dannes.

10. Stabilitet og reaktivitet
Produktet er stabilt ved anvendelse efter leverandørens anvisninger. Ved brand eller
kraftig opvarmning spaltes produktet og farlige luftarter så som chlorgasser kan dannes.

6. Forholdsregler over for udslip ved uheld
Anvend de samme værnemidler som nævnt under punkt 8. Spild inddæmmes og opsamles med sand, kattegrus eller andet absorberende materiale og overføres til egnede
affaldsbeholdere. Se punkt 13 for bortskaffelse. Spild må ikke udledes til kloak eller overfladevand.
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145 mm

Anden mærkning
ADVARSEL
For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje.
Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.
Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs nærmere i den
eventuelt lovpligtige leverandørbrugsanvisning samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.
Anvendelsesbegrænsning
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vårsæd.
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.
Må i korn ikke anvendes senere end 2 måneder før høst. Efter behandling med InterDicamba 480 må en efterfølgende afgrøde/rotationsafgrøde ikke plantes/sås tidligere end
2 måneder efter behandling.
Må ikke anvendes nærmere end 2 m fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v).
Krav om uddannelse
Sprøjtecertifikat/-bevis, jf. Miljøstyrelsens regler om bekæmpelsesmidler.
Kemikaliesikkerhedsvurdering
Der er ikke udført kemikaliesikkerhedsvurdering.

Indånding
Indånding af sprøjtetåger kan virke irriterende på de øvre luftveje.
Indtagelse
Indtagelse kan give ubehag.
Hudkontakt
Kan virke let irriterende.
Øjenkontakt
Irriterer øjnene. Giver svie og tåreflåd.
Langtidsvirkninger
Ingen kendte.

12. Miljøoplysninger
Undgå udslip til kloak eller overfladevand.
Økotoksicitet
Skadelig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i
vandmiljøet.

16. Andre oplysninger
Branche
Landbrug
Emballage
1 liter
Anvendte kilder
ADR 2007 udgave og IMDG 2006 udgave.
Miljøstyrelsens bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter nr. 329/2002, senest ændret ved nr. 970/2005 +
Direktiv 2006/8/EF.
Miljøstyrelsens bekendtgørelse om listen over farlige stoffer nr. 923/2005.
Miljøstyrelsens bekendtgørelse om affald nr. 1634/2006.
Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører mv. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø nr. 559/2002.
+ Forordning 1907/2006/EF.
Miljøstyrelsens bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler, 533/2003 samt ændring af bekendtgørelsen, 558/2003 + senest ændret ved 1273/2006.
At-Vejledning C.0.1, 2005, Grænseværdier for stoffer og materialer.
Øvrige oplysninger
Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet på baggrund af de oplysninger, leverandøren har
kunnet levere om produktet ved udarbejdelsen (f.eks. datablade og lignende).
Ordlyd af R-sætninger i punkt 3
R36 Irriterer øjnene.
R52/53 Skadelig for organismer, der lever i vand, kan forårsage uønskede
langtidsvirkninger i vandmiljøet.
Der er foretaget ændringer i følgende punkter
1,2,3,4,11,13,15,16.

13. Forhold vedrørende bortskaffelse
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.
Kemikalieaffaldsgruppe: T
Affaldsfraktion: 05.12
EAK-kode: 02 01 08 Landbrugskemikalieaffald indeholdende farlige stoffer
Absorptionsmiddel/klude forurenet med produktet:
Kemikalieaffaldsgruppe: Z
Affaldsfraktion: 05.99
05.99 EAK-kode: 15 02 02 Absorptionsmidler, filtermaterialer, aftørringsklude og beskyttelsesdragter forurenet med farlige stoffer.

14. Transportoplysninger
Flammepunkt: > 100°C

Produktet er ikke omfattet af reglerne om transport af farligt gods på vej og sø i henhold
til ADR og IMDG.

15. Oplysninger om regulering
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145 mm

15. Oplysninger om regulering

Akut

Inter-Dicamba 480 Ukrudtsmiddel
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Farebetegnelse: Lokalirriterende
Faresymboler: Xi
Indeholder
Dicamba, forbindelse med dimethylamin (1:1) (480 g/l)
R-sætninger
Lokalirriterende
Irriterer øjnene. (R36)
Skadelig for organismer, der lever i vand, kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i
vandmiljøet. (R52/53)
S-sætninger
Opbevares utilgængeligt for børn. (S2)
Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. (S13)
Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes. (S26)
Kommer stof på huden vaskes straks med store mængder vand og sæbe. (S28)

INTER-DICAMBA 480
Ukrudtsmiddel

Må kun anvendes til bekæmpelse af ukrudt i vårsæd.

ADVARSEL:
For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje.
Irriterer øjnene (R 36)
Skadelig for organismer, der lever i vand, kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet (R52/53)
Undgå kontakt med øjnene (S25)
Vask huden efter arbejdet.
Vær opmærksom på, at arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs nærmere i den eventuelt lovpligtige leverandørbrugsanvisning samt i
Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.
Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf.
Må kun anvendes til bekæmpelse af ukrudt i vårsæd.
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.
Må i korn ikke anvendes senere end 2 måneder før høst. Efter behandling med Inter-Dicamba 480 må en efterfølgende afgrøde/rotationsafgrøde ikke plantes/sås tidligere end 2 måneder efter behandling.
Må ikke anvendes nærmere end 2 m fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v).
Opbevares utilgængeligt for børn (S2).
Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer (S13).
Læs først vedlagte brugsanvisning.
FØRSTEHJÆLP:
ØJENKONTAKT: Kommer stoffet i øjnene, skylles grundigt med vand og læge kontaktes (S26).
HUDKONTAKT: Kommer stoffet på huden vask straks med store mængder vand og sæbe (S28).
INDTAGELSE: Skyl munden grundigt med vand. Drik rigelige mængder vand eller mælk.
INHALATION: Søg frisk luft.
Medbring altid etiket eller leverandørbrugsanvisning til læge.

Ukrudtsmiddel, nr. 221-108
Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler
Dicamba (som dimethylaminsalt) 480 g/l
Nettoindhold: 1,0 ltr.
Flydende
Fabrikationsnummer:

Chemtox A/S, Pakhustorvet 4, 6000 Kolding Tlf.: +45 75508811, Fax: +45 75508810,
E-mail: Chemtox@Chemtox.dk (Udarbejdet i Toxido®)

INTER-TRADE AALBORG A/S
Lokalirriterende

Halsvej 139 - 9310 Vodskov - Telefon 98 93 89 77

08/07
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