S2.2 LODIN 200 EC DK 081215 594-22 CLP master

7.3 Særlige anvendelser
Ingen information tilgængelig.

8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler
8.1 Kontrolparametre
Eksponeringsgrænser

Fordelingskoefficient:
n-oktanol/vand
Selvantændelsestemperatur
Dekomponeringstemperatur
Viskositet
Oxiderende egenskaber
Eksplosive egenskaber
9.2 ANDRE OPLYSNINGER
VOC indhold

Ingen information tilgængelig
450 °C
EC A.15
Ingen information tilgængelig
8.8-9.6 mPas
OECD 114
Ikke brandnærende
Som følge af produktets kemiske struktur er en eksplosiv reaktion ikke tænkelig.
Ingen information tilgængelig

Danmark

Norge

Finland

Butan-1-ol

Ceiling: 50 ppm
Ceiling: 150 mg/m3
Skin

Ceiling: 25 ppm
Ceiling: 75 mg/m3
Skin

TWA: 50 ppm TWA:
150 mg/m3
STEL: 75 ppm
STEL: 230 mg/m3
Skin

Kemisk navn

Tyskland

Storbritannien

Frankrig

Butan-1-ol

MAK: 100 ppm
MAK: 310 mg/m3
Ceiling / Peak: 100 ppm
Ceiling / Peak: 310 mg/m3
TWA: 100 ppm
TWA: 310 mg/m3

STEL: 50 ppm
STEL: 154 mg/m3
Skin

STEL: 50 ppm
STEL: 150 mg/m3

Afledte nuleffektniveauer (DNEL)
Forventet nuleffektkoncentration (PNEC)
8.2 Eksponeringskontrol
Tekniske sikkerhedsforanstaltninger
Personlige værnemidler
Beskyttelse af øjne
Beskyttelse af hud
Beskyttelse af hænder
Åndedrætsværn
Foranstaltninger til begrænsning af
eksponering af miljøet

Sørg for tilstrækkelig ventilation, særligt i lukkede områder.
Sikkerhedsbriller med sideskærme.
Langærmet beklædning.
Beskyttelseshandsker.
Hvis medarbejdere udsættes for koncentrationer over grænseværdien skal de
benytte egnede godkendte åndedrætsværn.
Ingen information tilgængelig.

10.2 Kemisk stabilitet
Stabil under normale forhold.

12.2 Persistens og nedbrydelighed
Ingen information tilgængelig

10.3 Risiko for farlige reaktioner
Ingen information tilgængelig

9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber
Udseende
Gul
Tilstandsform
Væske
Emulsionskoncentrat
Lugt
Organisk
Værdier
5
Ingen information tilgængelig
Ingen information tilgængelig
51 °C
Ingen information tilgængelig
Ingen information tilgængelig
0.99
Ingen information tilgængelig
Ingen information tilgængelig

6

Bemærkninger / Metode
CIPAC MT 75
EEC A.9
EEC A3

Hydrocarbons, C10-C13, aromatics

2,9 - 6,1

Butan-1-ol

0,88

12.6 Andre negative virkninger
Ingen information tilgængelig

13.1 Metoder til affaldsbehandling
Restaffald/restprodukter
Forurenet emballage

Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.
Kanin: Kan forårsage irritation.
Kanin: Ingen hudirritation.
Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

Kemisk navn

LD50 Mund

calcium dodecylbenzene sulfonate
26264-06-2

= 4 g/kg ( Rat )

Hydrocarbons, C10-C13, aromatics
64742-94-5

> 5000 mg/kg ( Rat )

EWC bortskaffelse af affald Nr
Andre oplysninger

LD50 Hud

LC50 Inhalation

> 2 mL/kg ( Rabbit )

> 590 mg/m3 ( Rat ) 4 h

Butan-1-ol
71-36-3

8000 ppm ( Rat ) 4 h
> 2000 mg/kg ( Rat )

> 2000 mg/kg ( Rat )
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> 1.0 mg/air/4h (rat)

IATA/ICAO
14.1 UN-Nr
14.2 UN-forsendelsesbetegnelse
14.3 Fareklasse
14.4 Emballagegruppe
14.5 Miljøfare
14.6 Særlige bestemmelser

UN1993
Flammable liquid, n.o.s ( Aromatiske kulbrinter )
3
III
Miljøfarlig
A3

15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø
Registreringsnummer
594-22
For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje.
Internationale regler
Stemmer overens med: TSCA, EINECS/ELINCS, DSL/NDSL, PICCS, ENCS, Kina, AICS, KECL.
Tekstforklaring
TSCA: United States Toxic Substances Control Act Section 8(b) Inventory. DSL/NDSL: Canadian Domestic Substances List (Canadas liste over
hjemlige stoffer)/Non-Domestic Substances List (liste over ikke-hjemlige stoffer). EINECS/ELINCS: Den europæiske fortegnelse over markedsførte kemiske stoffer/Den europæiske liste over anmeldte kemiske stoffer. PICCS: Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances
(fortegnelse over kemikalier og kemiske stoffer for Filippinerne). ENCS: Japan Existing and New Chemical Substances (markedsførte og nye
kemiske stoffer for Japan). IECSC: China Inventory of Existing Chemical Substances (fortegnelse over markedsførte kemiske stoffer for Kina).
AICS: Australian Inventory of Chemical Substances. KECL: Korean Existing and Evaluated Chemical Substances (liste over markedsførte og
evaluerede stoffer for Korea).

Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for
affaldshåndtering.
Tom emballage og rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for
farligt affald. Emballagen må ikke genbruges.
020108 - Landbrugskemikalieaffald indeholdende farlige stoffer.
Ifølge Europæisk Affaldskatalog, er affaldskoder ikke produktspecifikke, men
anvendelses specifik.

UN1993
Brandfarlig væske, n.o.s ( Emulsifier based on alkoxylated alcohol and Ca-DDBS )
3
III
Miljøfarlig
274, 601, 640E
(D/E)
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Fuldstændig tekst af faresætninger refereret til under punkt 2 og 3.
H226
H304
H315
H318
H319
H335
H336
H400
H410
H411
EUH066
EUH401


UKRUDTSMIDDEL
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vinter- og vårsæd, græsmarker, samt i fodermajs
Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle
og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
FARE
EUH401
H226
H304
H319
H336
EUH066
H410
P261
P280

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
Brandfarlig væske og damp.
Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
Forårsager alvorlig øjenirritation.
Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Undgå indånding af spray.
Bær øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.

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 ukrudtsbekæmpelse i vinter- og vårsæd, græsmarker, samt i fodermajs.
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.
Må i vinter- og vårsæd ikke anvendes senere end 2 måneder før høst.
Må på græsmarker ikke anvendes senere end 14 dage før afgræsning.
Må i fodermajs ikke anvendes senere end 3 måneder før høst.
SPe3
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at
beskytte organismer, der lever i vand.
SP1
Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand.
P210
Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder.
Rygning forbudt.
P403+P233
Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
P405+P102
Opbevares under lås og utilgængeligt for børn.
Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
P101
P301+P310+P331
P303+P361+P353
P304+P340+P312

16. Andre oplysninger

14. Transportoplysninger
ADR
14.1 UN-Nr
14.2 UN-forsendelsesbetegnelse
14.3 Fareklasse
14.4 Emballagegruppe
14.5 Miljøfare
14.6 Særlige bestemmelser
Tunnelrestriktionskode

UN1993
Flammable liquid, n.o.s ( Aromatiske kulbrinter )
3
III
Marine pollutant
223, 274, 955

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering
En kemisk sikkerhedsvurdering kræves ikke for dette stof.

13. Forhold vedrørende bortskaffelse

11. Toksikologiske oplysninger

Fluroxypyr 1-methylheptyl ester
81406-37-3

Log Pow

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering
Ingen information tilgængelig

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter
Carbonoxider
Nitrogenoxider (NOx)

Akut toksicitet
Lokal virkning
Indånding
Øjenkontakt
Hudkontakt
Indtagelse

Kemisk navn

12.4 Mobilitet i jord
Ingen information tilgængelig

10.5 Materialer, der skal undgås
Syrer
Stærke baser
Oxiderende midler

IMDG/IMO
14.1 UN-Nr
14.2 UN-forsendelsesbetegnelse
14.3 Fareklasse
14.4 Emballagegruppe
14.5 Miljøfare
14.6 Særlige bestemmelser

15. Oplysninger om regulering

12.3 Bioakkumuleringspotentiale

11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger

9. Fysisk-kemiske egenskaber

Egenskab
pH-værdi
Smeltepunkt/frysepunkt
Kogepunkt/område
Flammepunkt
Fordampningshastighed
Antændelighed (fast stof, luftart)
Relativ massefylde
Vandopløselighed
Opløselighed i andre
opløsningsmidler

10.1 Reaktivitet
Ingen information tilgængelig

12.1 Toksicitet
EC50 / 72 t / alge = 0,27 mg/l
EC50 / 48 t / dafnie = 23.4 mg/l
LC50 / 96 t / fisk = 8.84 mg/l

10. Stabilitet og reaktivitet

10.4 Forhold, der skal undgås
Ekstreme temperaturer og direkte sollys.
Må ikke udsættes for varme, gnister og åben ild - Rygning forbudt.

Ingen information tilgængelig
Ingen information tilgængelig

Ingen information tilgængelig
Medførte ikke sensibilisering hos forsøgsdyr.
Ingen information tilgængelig
Ingen information tilgængelig
Ingen information tilgængelig
Ingen information tilgængelig
Ingen information tilgængelig

12. Miljøoplysninger

Anvend tekniske foranstaltninger for at overholde de arbejdshygiejniske grænseværdier.

Kemisk navn

Kronisk toksicitet
Hudætsning/-irritation
Sensibilisering
Kræftfremkaldende virkninger
Mutagene virkninger
Reproduktionsskadende virkninger
Enkel STOT-eksponering
Gentagen STOT-eksponering

Åbnes her

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed
Opbevar kun i den originale beholder/emballage på et køligt og godt udluftet sted. Opbevares på et tørt sted.
Maksimale opbevaringstemperatur. Holdes væk fra varme og antændelseskilder.

Brandfarlig væske og damp
Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene
Forårsager hudirritation
Forårsager alvorlig øjenskade
Forårsager alvorlig øjenirritation
Kan forårsage irritation af luftvejene
Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed
Meget giftig for vandlevende organismer
Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer
Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger
Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud
Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller læge. Fremkald IKKE opkastning.
VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. Ring til en
GIFTINFORMATION eller læge i tilfælde af ubehag.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis
dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P337+P313
Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
P370+P378
Ved brand: Anvend vand til brandslukning.
Nødtelefon: Alarm 112, Giftlinjen (Bispebjerg Hospital) 82 12 12 12
Ukrudtsmiddel nr. 594-22
Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.
Emulgerbart koncentrat
Indeholder: Fluroxypyr 200 g/l (20,4 %). Indeholder solventnaphta (råolie), tung aromatisk
Batch nr.: Se emballagen.
Produktionsdato: Se emballagen.
Udløbsdato: 2 år efter produktionsdato.

Dette sikkerhedsdatablad overholder kravene i Forordning (EU) nr. 1907/2006
Ansvarsfraskrivelse
Oplysningerne i dette dokument svarer til vor aktuelle viden på udgivelsesdatoen.
De omhandler DET RENE PRODUKT. I tilfælde af formulering eller blanding skal brugeren sikre sig, at der ikke kan opstå en ny risiko.
Brugerens opmærksomhed henledes på de eventuelle risici, der løbes, når produktet anvendes til andre formål end de tiltænkte.
Dette sikkerhedsdatablad må kun anvendes og kopieres i et forebyggelses- og sikkerhedsøjemed.
Det pålægger indehaveren af produktet at videregive dette sikkerhedsdatablad til enhver person, der måtte komme i kontakt med
produktet.
Hvad angår de godkendte anvendelser og doser, henvises der til oplysningerne på etiketten.
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Nettoindhold: 5 L
Registreringsindehaver:
AgriChem bv (part of UPL Europe Ltd)
Koopvaardijweg 9
4906 CV Oosterhout
Holland

UPL Europe Ltd
The Centre, 1st Floor
Birchwood Park
Warrington, Cheshire WA3 6YN
United Kingdom
Tel +44 1925 859000
LOD/DK/5L/F/1215/UPL

12/15DK 20038

2. FODERMAJS
Anvendes når majsplanten har mellem 3 og 6
blade, men før afgrøden er højere end 20 cm.
Dosering: 0,6-1,0 L/ha.

Læs først vedlagte brugsanvisning.

Vandmængde: Anvend 200-300 L vand/ha.

BRUGSANVISNING

3. GRÆS OG FRØGRÆS
Lodin 200 EC kan anvendes i etablerede græsmarker eller nysåede græsmarker når græsset har
mindst 3 fuldt udviklede blade. Behandlingen skal
ske om foråret. Det er vigtigt at ukrudtet er i vækst
når behandlingen foretages. Sprøjtefristen for græs
er 14 dage.
Dosering: 0,75-2,0 L/ha.

Lodin 200 EC er et systemisk herbicid til bekæmpelse af enårig og flerårig ukrudt om foråret, især
burre-snerre, stor nælde og fuglegræs i vintersæd
og vårsæd, i fodermajs og i nysåede eller etablerede græsmarker.
Det bedste resultat opnås ved bekæmpelse af
ukrudt på tidlige udviklingstrin og under gode
vækstbetingelser i afgrøder der efterfølgende kan
give god konkurrence. Temperaturen på behandlingstidspunktet bør være over 12 °C. Behandl
ikke afgrøder som er under stress fra f.eks. tørke,
vandlidende jord, varme og kuldeekstremer, sygdomsangreb, næringsmangel o.l.
Sprøjt ikke med udsigt til frost eller hvis nattemperaturerne er lave.
Lodin 200 EC indeholder aktivstoffet fluroxypyr,
tilhørende pyridin-gruppen (HRAC gruppe O).
Fluroxypyr har auxinvirkning. Aktivstoffet findes
som methyl heptyl ester.

Vandmængde: Lodin 200 EC udsprøjtes i 150-400
L vand/ha. Den laveste mængde anvendes i åbne
afgrøder og små ukrudtsplanter. Ved tætte afgrøder
og større ukrudtsplanter anvendes der op til 400 L
vand/ha.
Bemærk:
Halm og plantemateriale der har været behandlet
med Lodin 200 EC må ikke anvendes i drivhus eller
til kompost.
Sprøjteteknik
Lodin 200 EC skal udbringes med en marksprøjte
(eller anden sprøjte), som er kalibreret og lever op
til de standarder og specifikationer, som er givet af
sprøjteproducenten. Ved påfyldning af marksprøjte
skal anvendes præparatfyldeudstyr eller udstyr til
direkte injektion.

ANVENDELSE OG DOSERING
1. KORN
Lodin 200 EC kan anvendes på alle sorter af vinterog vårhvede, vinter- og vårbyg, vinterhavre, vinterrug, durum hvede og triticale. Må ikke anvendes
i afgrøder med udlæg af kløver eller andre bælgplanter. Afgrøder med udlæg af græs må sprøjtes,
forudsat at græsset er i buskningsstadiet.

Dysetype

ISO 02
ISO 025
ISO 025
ISO 04
ISO 04

Forårssprøjtning i vinterafgrøder
Vinterhvede og vinterbyg:
Anvendes BBCH 12-39. Dosering: 0,6-0,7 L/ha.
Vinterhavre, vinterrug, durum hvede og triticale:
Anvendes BBCH 12-39. Dosering: 0,6-0,7 L/ha.

Tryk
3
3
3
3
3

Km/t

6,4
6,0
4,8
6,4
4,8

Vand l/ha
150
200
250
300
400

Omrør grundigt før og under udsprøjtning. Sprøjtevæsken skal bruges med det samme.
Præparatfyldeudstyr
Ved anvendelse af præparatfyldeudstyr og flydende præparater påfyldes den ønskede mængde
præparat, som herefter suges op i sprøjtetanken.
Efterfølgende skylles præparatfyldeudstyret, samt
evt. tomme dunke/beholdere. Gentag proceduren
med at åbne/lukke for bundventil til der ikke er
synlige spor af Lodin 200 EC i fyldestationen.
Direkte injektion
Ved anvendelse af direkte injektionsudstyr, ledes
det ufortyndede præparat automatisk ind i de
slanger, som fører fra sprøjtens tank til dyserne.
Ved skift og afslutning af sprøjteopgaver gennemføres en gennemskylning og rengøring af
systemet. Vaskevandet udsprøjtes under kørsel
på det behandlede areal.
Rengøring af sprøjteudstyr
Indvendig rengøring for marksprøjter med præparatfyldeudstyr:
Restsprøjtevæsken og skyllevandet skal udsprøjtes eller anvendes på det behandlede areal
uanset fyldeudstyr. Skyllevandstankens kapacitet
skal være så stor, at restsprøjtevæsken kan
fortyndes mindst 50 gange.
1. Ved hjælp af de indvendige spuledyser vaskes
sprøjtetanken straks efter endt sprøjtning med
vand fra skyllevandstanken. Skyllevandet fordeles
så indvendig vask og udsprøjtning kan foregå ad
2-3 gange for at opnå den krævede fortyndingsgrad.

Udvendig:
Rengøring af marksprøjten og traktor skal ske på
det behandlede areal eller på en vaskeplads med
opsamling til gyllebeholder eller anden beholder.
Rengøring på det behandlede areal forudsætter,
at marksprøjten er monteret med udstyr hertil,
samt at skyllevandskapaciteten er tilstrækkelig.
I øvrigt henvises til Miljøstyrelsens vejledning angående påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af bekæmpelsesmidler, jf. Miljøministeriets
bekendtgørelse nr. 1598 af 18. december 2014.

1.1 Identifikation af produktet
Produkt kode
HBL04
Produktnavn
LODIN 200 EC
Rent stof/blanding
Præparat

Opbevaring
Frostfrit.
Ansvarsklausul
Producenten fralægger sig ethvert ansvar for produktets effekt, samt skader, herunder følgeskader, der er opstået gennem ikke forskriftsmæssig
opbevaring og/eller anvendelse af produktet.

Revisionsdato: 15.07.2015

1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes
Anbefalet brug
Ukrudtsmiddel
1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet
Leverandør
Agrichem B.V.
Koopvaardijweg 9
4906 CV Oosterhout
the Netherlands
Tel: 0031(0)162431931
Fax: 0031(0)162456797
E-mail adresse
uplbenelux.info@agrichem.com
Distributør

E-mail adresse

United Phosphorus Limited
Ramskovvej 11
DK-7550 Sørvad
Tel +45 7666 0300
Fax +45 7666 0303
info.uk@uniphos.com

1.4 Nødtelefon
Nødtelefon
Danmark

(CARECHEM 24): +44 (0) 1235 239670
Giftlinjen (DK): +45 82 12 12 12

Sikkerhedssætninger:
P101
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P210
Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder.
Rygning forbudt.
P261
Undgå indånding af spray.
P280
Bær øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
P301+P310+P331
I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller læge. Fremkald IKKE
opkastning.
P303+P361+P353
VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl/brus huden med
vand.
P304+P340+P312
VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
Ring til en GIFTINFORMATION eller læge i tilfælde af ubehag.
P305+P351+P338
VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P337+P313
Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
P370+P378
Ved brand: Anvend vand til brandslukning.
P403+P233
Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
P405+P102
Opbevares under lås og utilgængeligt for børn.
Supplerende information:
EUH401
Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
EUH066
Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
SPe3
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand.
SP1
Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet.
Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand.
Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
2.3 Andre farer
Ingen information tilgængelig

3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

Kemisk betegnelse

2.1 Klassifikation af præparatet
Klassificering i henhold til Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]
Brandfarlige væsker
Kategori 3
H226
Aspirationstoksicitet
Kategori 1
H304
Alvorlig øjenskade/øjenirritation
Kategori 2
H319
Enkel STOT-eksponering
Kategori 3
H336
Kronisk akvatisk toksicitet
Kategori 1
H410
For den fuldstændige tekst af faresætningerne nævnt i dette punkt, se punkt 16.

EF-Nr.

CAS-Nr.

Vægt procent

EU - GHS
Substance
Classification

REACH No.

Fluroxypyr
1-methylheptyl ester

279-752-9

81406-37-3

20 - 30

Aquatic Acute 1 (H400)
Aquatic Chronic 1 (H410)

ingen data
tilgængelige

Hydrocarbons,
C10-C13, aromatics

265-198-5

64742-94-5

50 - 60

Asp. Tox. 1 (H304)

ingen data
tilgængelige

calcium
dodecylbenzene
sulfonate

Present

26264-06-2

1-5

Skin Irrit. 2 (H315)
Eye Irrit. 2 (H319)

ingen data
tilgængelige

Butan-1-ol

Present

71-36-3

1-5

Acute Tox. 4 (H302)
Skin Irrit. 2 (H315)
Flam. Liq. 3 (H226)
STOT SE 3 (H335)
STOT SE 3 (H336)
Eye Dam. 1 (H318)

ingen data
tilgængelige

For den fuldstændige tekst af faresætningerne nævnt i dette punkt, se punkt 16.
Signalord
Faresætninger:
H226
H304
H319
H336
H410

2

Fare
Brandfarlig væske og damp.
Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
Forårsager alvorlig øjenirritation.
Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
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Hudkontakt
Indtagelse
Indånding

Vask omgående med sæbe og rigeligt vand og fjern alt forurenet tøj og sko.
Ring til en læge, hvis symptomerne varer ved.
Hvis det tilfældigvis sluges, søg omgående læge.
Fremkald IKKE opkastning.
Skyl munden. Drik rigeligt vand.
Søg frisk luft.
Søg straks lægehjælp.
Effekter af overeksponering: Forårsager hovedpine, sløvhed eller andre virkninger på centralnervesystemet
Kan forårsage irritation af åndedrætsorganer.

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede
Ingen information tilgængelig.
4.3 Indikation af hurtig lægehjælp og special behandling nødvendig
Aspirationsfare ved indtagelse - kan komme i lungerne og medføre skade. Behandles symptomatisk.

5. Brandbekæmpelse
5.1 Slukningsmidler
Egnede slukningsmidler

Vandspray, vandtåge eller alkholbestandigt skum, Kulsyre (CO2), Skum, Tørt pulver

Uegnede slukningsmidler

Brug ikke en massiv vandstråle, da den kan sprede og øge brandens omfang.

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen
Særlig fare
Forbrænding danner ildelugtende og giftig røg: Carbonoxider, nitrogenoxider (NOx).
5.3 Anvisninger for brandmandskab
Brug luftforsynet åndedrætsværn og beskyttelsesdragt.
Dette materiale er meget giftigt for vandlevende organismer. Fire vandet er forurenet med dette materiale, skal inddæmmes
og forhindres i at blive udledt til vandløb, kloak eller afløb.

3.2. Blandinger

2. Fareidentifikation

2.2 Mærkningselementer
Mærkning i henhold til Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]
Farepiktogrammer

Tilberedning af sprøjtevæske
Sørg altid for at sprøjten er korrekt rengjort samt
efterset for belægninger inden tilberedning af
sprøjtevæsken begyndes. Dette gælder især, hvis
sprøjten har været anvendt til sprøjteopgaver i
andre afgrøder.
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SIKKERHEDSDATABLAD

Bortskaffelse
Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering (P501). 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.
Emballagen må ikke genbruges.

Undgå vinddrift da naboafgrøder kan skades.
Anvend evt. lowdrift dyser.

Forårssprøjtning i vårsæd
Vårhvede og vårbyg:
Anvendes BBCH 12-32. Dosering: 0,5-0,7 L/ha.
Vårhavre:
Anvendes BBCH 12-37. Dosering: 0,5-0,7 L/ha.

2. Skyllevandet udsprøjtes på marken under
kørsel.
For rengøring ved anvendelse af direkte injektion
henvises til afsnittet for Direkte injektion.

4. Førstehjælpsforanstaltninger
4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger
Generelt råd
Ved eksponering eller ubehag: Søg omgående lægehjælp (fremvis så vidt muligt etiketten).
Øjenkontakt
VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Søg straks lægehjælp.
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6. Forholdsregler over for udslip ved uheld
6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer
Evakuer personale til sikre områder.
Bær beskyttelseshandsker/-beklædning og øjen-/ansigtsværn.
Undgå kontakt med hud, øjne samt indånding af dampe.
6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger
Forebyg yderligere lækage eller udslip, hvis dette er sikkert.
Undgå, at produktet udledes i afløb.
Lokale myndigheder skal underrettes, hvis betydelige udslip ikke kan inddæmmes.
6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning
Absorber spildet med inert materiale (f.eks. tørt sand eller jord), og anbring det i en beholder til kemisk affald.
Fjern alle antændelseskilder.

7. Håndtering og opbevaring
7.1 Forholdsregler for sikker håndtering
Håndtering
Sørg for tilstrækkelig ventilation.
Brug personligt beskyttelsesudstyr.
Undgå kontakt med hud, øjne og tøj.
Sørg for, at der er øjenskyllestationer og nødbrusere placeret tæt på arbejdsstedet.
Hygiejniske foranstaltninger
Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
5
Fjern forurenet tøj og vask før genbrug.

2. FODERMAJS
Anvendes når majsplanten har mellem 3 og 6
blade, men før afgrøden er højere end 20 cm.
Dosering: 0,6-1,0 L/ha.

Læs først vedlagte brugsanvisning.

Vandmængde: Anvend 200-300 L vand/ha.

BRUGSANVISNING

3. GRÆS OG FRØGRÆS
Lodin 200 EC kan anvendes i etablerede græsmarker eller nysåede græsmarker når græsset har
mindst 3 fuldt udviklede blade. Behandlingen skal
ske om foråret. Det er vigtigt at ukrudtet er i vækst
når behandlingen foretages. Sprøjtefristen for græs
er 14 dage.
Dosering: 0,75-2,0 L/ha.

Lodin 200 EC er et systemisk herbicid til bekæmpelse af enårig og flerårig ukrudt om foråret, især
burre-snerre, stor nælde og fuglegræs i vintersæd
og vårsæd, i fodermajs og i nysåede eller etablerede græsmarker.
Det bedste resultat opnås ved bekæmpelse af
ukrudt på tidlige udviklingstrin og under gode
vækstbetingelser i afgrøder der efterfølgende kan
give god konkurrence. Temperaturen på behandlingstidspunktet bør være over 12 °C. Behandl
ikke afgrøder som er under stress fra f.eks. tørke,
vandlidende jord, varme og kuldeekstremer, sygdomsangreb, næringsmangel o.l.
Sprøjt ikke med udsigt til frost eller hvis nattemperaturerne er lave.
Lodin 200 EC indeholder aktivstoffet fluroxypyr,
tilhørende pyridin-gruppen (HRAC gruppe O).
Fluroxypyr har auxinvirkning. Aktivstoffet findes
som methyl heptyl ester.

Vandmængde: Lodin 200 EC udsprøjtes i 150-400
L vand/ha. Den laveste mængde anvendes i åbne
afgrøder og små ukrudtsplanter. Ved tætte afgrøder
og større ukrudtsplanter anvendes der op til 400 L
vand/ha.
Bemærk:
Halm og plantemateriale der har været behandlet
med Lodin 200 EC må ikke anvendes i drivhus eller
til kompost.
Sprøjteteknik
Lodin 200 EC skal udbringes med en marksprøjte
(eller anden sprøjte), som er kalibreret og lever op
til de standarder og specifikationer, som er givet af
sprøjteproducenten. Ved påfyldning af marksprøjte
skal anvendes præparatfyldeudstyr eller udstyr til
direkte injektion.

ANVENDELSE OG DOSERING
1. KORN
Lodin 200 EC kan anvendes på alle sorter af vinterog vårhvede, vinter- og vårbyg, vinterhavre, vinterrug, durum hvede og triticale. Må ikke anvendes
i afgrøder med udlæg af kløver eller andre bælgplanter. Afgrøder med udlæg af græs må sprøjtes,
forudsat at græsset er i buskningsstadiet.

Dysetype

ISO 02
ISO 025
ISO 025
ISO 04
ISO 04

Forårssprøjtning i vinterafgrøder
Vinterhvede og vinterbyg:
Anvendes BBCH 12-39. Dosering: 0,6-0,7 L/ha.
Vinterhavre, vinterrug, durum hvede og triticale:
Anvendes BBCH 12-39. Dosering: 0,6-0,7 L/ha.

Tryk
3
3
3
3
3

Km/t

6,4
6,0
4,8
6,4
4,8

Vand l/ha
150
200
250
300
400

Omrør grundigt før og under udsprøjtning. Sprøjtevæsken skal bruges med det samme.
Præparatfyldeudstyr
Ved anvendelse af præparatfyldeudstyr og flydende præparater påfyldes den ønskede mængde
præparat, som herefter suges op i sprøjtetanken.
Efterfølgende skylles præparatfyldeudstyret, samt
evt. tomme dunke/beholdere. Gentag proceduren
med at åbne/lukke for bundventil til der ikke er
synlige spor af Lodin 200 EC i fyldestationen.
Direkte injektion
Ved anvendelse af direkte injektionsudstyr, ledes
det ufortyndede præparat automatisk ind i de
slanger, som fører fra sprøjtens tank til dyserne.
Ved skift og afslutning af sprøjteopgaver gennemføres en gennemskylning og rengøring af
systemet. Vaskevandet udsprøjtes under kørsel
på det behandlede areal.
Rengøring af sprøjteudstyr
Indvendig rengøring for marksprøjter med præparatfyldeudstyr:
Restsprøjtevæsken og skyllevandet skal udsprøjtes eller anvendes på det behandlede areal
uanset fyldeudstyr. Skyllevandstankens kapacitet
skal være så stor, at restsprøjtevæsken kan
fortyndes mindst 50 gange.
1. Ved hjælp af de indvendige spuledyser vaskes
sprøjtetanken straks efter endt sprøjtning med
vand fra skyllevandstanken. Skyllevandet fordeles
så indvendig vask og udsprøjtning kan foregå ad
2-3 gange for at opnå den krævede fortyndingsgrad.

Udvendig:
Rengøring af marksprøjten og traktor skal ske på
det behandlede areal eller på en vaskeplads med
opsamling til gyllebeholder eller anden beholder.
Rengøring på det behandlede areal forudsætter,
at marksprøjten er monteret med udstyr hertil,
samt at skyllevandskapaciteten er tilstrækkelig.
I øvrigt henvises til Miljøstyrelsens vejledning angående påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af bekæmpelsesmidler, jf. Miljøministeriets
bekendtgørelse nr. 1598 af 18. december 2014.

1.1 Identifikation af produktet
Produkt kode
HBL04
Produktnavn
LODIN 200 EC
Rent stof/blanding
Præparat

Opbevaring
Frostfrit.
Ansvarsklausul
Producenten fralægger sig ethvert ansvar for produktets effekt, samt skader, herunder følgeskader, der er opstået gennem ikke forskriftsmæssig
opbevaring og/eller anvendelse af produktet.

Revisionsdato: 15.07.2015

1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes
Anbefalet brug
Ukrudtsmiddel
1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet
Leverandør
Agrichem B.V.
Koopvaardijweg 9
4906 CV Oosterhout
the Netherlands
Tel: 0031(0)162431931
Fax: 0031(0)162456797
E-mail adresse
uplbenelux.info@agrichem.com
Distributør

E-mail adresse

United Phosphorus Limited
Ramskovvej 11
DK-7550 Sørvad
Tel +45 7666 0300
Fax +45 7666 0303
info.uk@uniphos.com

1.4 Nødtelefon
Nødtelefon
Danmark

(CARECHEM 24): +44 (0) 1235 239670
Giftlinjen (DK): +45 82 12 12 12

Sikkerhedssætninger:
P101
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P210
Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder.
Rygning forbudt.
P261
Undgå indånding af spray.
P280
Bær øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
P301+P310+P331
I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller læge. Fremkald IKKE
opkastning.
P303+P361+P353
VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl/brus huden med
vand.
P304+P340+P312
VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
Ring til en GIFTINFORMATION eller læge i tilfælde af ubehag.
P305+P351+P338
VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P337+P313
Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
P370+P378
Ved brand: Anvend vand til brandslukning.
P403+P233
Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
P405+P102
Opbevares under lås og utilgængeligt for børn.
Supplerende information:
EUH401
Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
EUH066
Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
SPe3
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand.
SP1
Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet.
Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand.
Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
2.3 Andre farer
Ingen information tilgængelig

3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

Kemisk betegnelse

2.1 Klassifikation af præparatet
Klassificering i henhold til Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]
Brandfarlige væsker
Kategori 3
H226
Aspirationstoksicitet
Kategori 1
H304
Alvorlig øjenskade/øjenirritation
Kategori 2
H319
Enkel STOT-eksponering
Kategori 3
H336
Kronisk akvatisk toksicitet
Kategori 1
H410
For den fuldstændige tekst af faresætningerne nævnt i dette punkt, se punkt 16.

EF-Nr.

CAS-Nr.

Vægt procent

EU - GHS
Substance
Classification

REACH No.

Fluroxypyr
1-methylheptyl ester

279-752-9

81406-37-3

20 - 30

Aquatic Acute 1 (H400)
Aquatic Chronic 1 (H410)

ingen data
tilgængelige

Hydrocarbons,
C10-C13, aromatics

265-198-5

64742-94-5

50 - 60

Asp. Tox. 1 (H304)

ingen data
tilgængelige

calcium
dodecylbenzene
sulfonate

Present

26264-06-2

1-5

Skin Irrit. 2 (H315)
Eye Irrit. 2 (H319)

ingen data
tilgængelige

Butan-1-ol

Present

71-36-3

1-5

Acute Tox. 4 (H302)
Skin Irrit. 2 (H315)
Flam. Liq. 3 (H226)
STOT SE 3 (H335)
STOT SE 3 (H336)
Eye Dam. 1 (H318)

ingen data
tilgængelige

For den fuldstændige tekst af faresætningerne nævnt i dette punkt, se punkt 16.
Signalord
Faresætninger:
H226
H304
H319
H336
H410

2

Fare
Brandfarlig væske og damp.
Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
Forårsager alvorlig øjenirritation.
Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
3

Hudkontakt
Indtagelse
Indånding

Vask omgående med sæbe og rigeligt vand og fjern alt forurenet tøj og sko.
Ring til en læge, hvis symptomerne varer ved.
Hvis det tilfældigvis sluges, søg omgående læge.
Fremkald IKKE opkastning.
Skyl munden. Drik rigeligt vand.
Søg frisk luft.
Søg straks lægehjælp.
Effekter af overeksponering: Forårsager hovedpine, sløvhed eller andre virkninger på centralnervesystemet
Kan forårsage irritation af åndedrætsorganer.

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede
Ingen information tilgængelig.
4.3 Indikation af hurtig lægehjælp og special behandling nødvendig
Aspirationsfare ved indtagelse - kan komme i lungerne og medføre skade. Behandles symptomatisk.

5. Brandbekæmpelse
5.1 Slukningsmidler
Egnede slukningsmidler

Vandspray, vandtåge eller alkholbestandigt skum, Kulsyre (CO2), Skum, Tørt pulver

Uegnede slukningsmidler

Brug ikke en massiv vandstråle, da den kan sprede og øge brandens omfang.

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen
Særlig fare
Forbrænding danner ildelugtende og giftig røg: Carbonoxider, nitrogenoxider (NOx).
5.3 Anvisninger for brandmandskab
Brug luftforsynet åndedrætsværn og beskyttelsesdragt.
Dette materiale er meget giftigt for vandlevende organismer. Fire vandet er forurenet med dette materiale, skal inddæmmes
og forhindres i at blive udledt til vandløb, kloak eller afløb.

3.2. Blandinger

2. Fareidentifikation

2.2 Mærkningselementer
Mærkning i henhold til Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]
Farepiktogrammer

Tilberedning af sprøjtevæske
Sørg altid for at sprøjten er korrekt rengjort samt
efterset for belægninger inden tilberedning af
sprøjtevæsken begyndes. Dette gælder især, hvis
sprøjten har været anvendt til sprøjteopgaver i
andre afgrøder.
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SIKKERHEDSDATABLAD

Bortskaffelse
Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering (P501). 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.
Emballagen må ikke genbruges.

Undgå vinddrift da naboafgrøder kan skades.
Anvend evt. lowdrift dyser.

Forårssprøjtning i vårsæd
Vårhvede og vårbyg:
Anvendes BBCH 12-32. Dosering: 0,5-0,7 L/ha.
Vårhavre:
Anvendes BBCH 12-37. Dosering: 0,5-0,7 L/ha.

2. Skyllevandet udsprøjtes på marken under
kørsel.
For rengøring ved anvendelse af direkte injektion
henvises til afsnittet for Direkte injektion.

4. Førstehjælpsforanstaltninger
4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger
Generelt råd
Ved eksponering eller ubehag: Søg omgående lægehjælp (fremvis så vidt muligt etiketten).
Øjenkontakt
VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Søg straks lægehjælp.
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6. Forholdsregler over for udslip ved uheld
6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer
Evakuer personale til sikre områder.
Bær beskyttelseshandsker/-beklædning og øjen-/ansigtsværn.
Undgå kontakt med hud, øjne samt indånding af dampe.
6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger
Forebyg yderligere lækage eller udslip, hvis dette er sikkert.
Undgå, at produktet udledes i afløb.
Lokale myndigheder skal underrettes, hvis betydelige udslip ikke kan inddæmmes.
6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning
Absorber spildet med inert materiale (f.eks. tørt sand eller jord), og anbring det i en beholder til kemisk affald.
Fjern alle antændelseskilder.

7. Håndtering og opbevaring
7.1 Forholdsregler for sikker håndtering
Håndtering
Sørg for tilstrækkelig ventilation.
Brug personligt beskyttelsesudstyr.
Undgå kontakt med hud, øjne og tøj.
Sørg for, at der er øjenskyllestationer og nødbrusere placeret tæt på arbejdsstedet.
Hygiejniske foranstaltninger
Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
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Fjern forurenet tøj og vask før genbrug.

