Sikkerhedsdatablad
efter Arbejdsministeriets bekendtgørelse 485/16. juni 1995
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1. Identifikation af stoffet/
materialet og af
virksomheden
Leverandør

Capture
Ukrudtsmiddel
MST-Reg-nr: 6-158

Bayer CropScience A/S
Nørgaardsvej 32
2800 Lyngby
Tlf.:

45 23 50 00

2. Sammensætning/Oplysning
om indholdsstoffer
Stof, koncentration og
klassificering for farlige
indholdsstoffer

CAS-nr.

EINECS-nr.

3. Fareidentifikation

Midlet er farlig ved indtagelse. Gravide bør ikke arbejde med produktet.

4. Førstehjælpsforanstaltninger
Indånding

Sørg for frisk luft. Søg læge ved vedvarende ubehag.

1689-83-4 216-881-1
1689-84-5 216-882-7
83164-33-4

Stoffer

Indhold g/l Indhold % Klassificering

Ioxynil
200
Bromoxynil 300
Diflufenican 50

14,9%
22,4%
3,7%

T, R21-25-63 (Rep3)
T, R25-63 (Rep3)
R52/53

Indtagelse

Skyl munden grundigt og giv rigelige mængder vand at drikke. Søg læge, medbring dette
sikkerhedsdatablad.

Hud

Fjern forurenet tøj. Vask huden med rigelige mængder vand og sæbe. Søg læge ved fortsat
ubehag. Medbring dette sikkerhedsdatablad.

Øjne

Skyl straks med vand (helst fra øjenskyller) i mindst 15 min. Spil øjet godt op. Fjern evt.
kontaktlinser. Søg læge ved fortsat ubehag. Medbring dette sikkerhedsdatablad.

5. Brandbekæmpelse
Slukningsmidler

Midlet er ikke brændbart. Slukningsmidler er vandtåge, pulver, kuldioxyd eller skum. Midlet
fjernes fra det brandtruede område, såfremt dette kan gøres uden risiko.

Risici

Ved opvarmning udvikles af giftige røggasser (Carbon- og nitrogenoxider, HCL og HBr).

Værnemidler

Undgå indånding af dampe og røggasser - søg frisk luft. Brug luftforsynet åndedrætsværn og
Heldragt

6. Forholdsregler over for
udslip ved uheld
Personlige værnemidler

Overtræksbukser, neopren-/butylhandsker, gummistøvler og beskyttelsesbriller.

Miljøværnemidler

Spild må ikke udledes til kloak eller vandløb. Væske opsamles med absorberende materiale
(f.eks. savsmuld, jord eller granulat). Spildet opsamles i egnede beholdere.

Oprydning

Se under punkt 13.
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7. Håndtering og opbevaring
Håndtering

Opbevaring

8. Eksponeringskontrol/Personlige værnemidler
Tekniske foranstaltninger
Ved opblanding
Åndedrætsværn
Handsker og
beskyttelsestøj
Øjenværn
Ved udbringning
Åndedrætsværn
Handsker og
beskyttelsestøj
Øjenværn
Andre
udbringningsmetoder
Grænseværdier

Vask huden med mild sæbe efter arbejdet og før pauser. Rengør værnemidler grundigt efter
brug. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen. Sikker omgang med midlet skal
altid iagtages.
Opbevares forsvarligt, utilgængeligt for børn, og ikke sammen med eller i nærheden af levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler o.lign. Opbevares i tæt tillukket original emballage. Opbevares
køligt (frostfrit) på et velventileret sted.

Sørg for effektiv ventilation ved opblanding.
Halvmaske med filtertype A2P2.
Nitrilhandsker, overtræksbukser/forklæde og gummistøvler.
Beskyttelsesbriller.
Udendørs: Spredebom på traktor, kærre, jeep el. lignende. Lukket førehus. Bom mere end 1 m
over jordoverfladen (slukket ventilationsanlæg):
Ikke nødvendigt.
Overtræksbukser, gummistøvler og nitrilhandsker.
Ikke nødvendigt.
Ved andre udbringningsmetoder henvises til Arbejdstilsynets vejledning Sikkerhed og
bekæmpelsesmidler (1995).
Indholdsstoffer
Ioxynil
Bromoxynil
Diflufenican

Grænseværdi
Ikke fastsat
Ikke fastsat
Ikke fastsat

Anmærkning
-

De oplyste grænseværdier er i overensstemmelse med Arbejdstilsynets liste over grænseværdier
(Grænseværdier for stoffer og materialer, AT-anvisning Nr. 3.1.0.2, December 1996)

9. Fysiske/kemiske egenskaber

10. Stabilitet og reaktivitet
Forhold der skal undgås
Materialer der skal
undgås
Farlige
nedbrydningsprodukter

Udseende: Opaliserende væske

Lugt: -

Farve: Hvid

pH: 6,2

Kogepunkt: -

Smeltepunkt: -

Flammepunkt: > 85°C

Antændelighed (faststof; luftart): -

Selvantændelighed: -

Eksplosive egenskaber: -

Relativ vægtfylde: -

Opløselighed: blandbar med vand i alle forhold

Massefylde: 1,34 g/ml

Fordelingskoefficient: -

Opvarmning og direkte sollys.
Ingen specielle, produktet er ikke korroderende.
Ved opvarmning dannes giftige gasser.
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11. Sundhedsfarlige egenskaber
Akut
Indånding

Indånding af dampe fra midlet eller sprøjtetåge kan give irritation af de øvre luftveje.

Indtagelse

Midlet har en lav akut giftighed ved indtagelse. LD50 = 406 mg/kg.

Hudkontakt

Optages ikke gennem huden og er ikke irriterende på huden.

Øjenkontakt

Kan give en svag øjenirritation.

Langtidsvirkninger
12. Miljøoplysninger
Økotoksicitet
Andre skadelige
virkninger
13. Bortskaffelse

Midlet indeholder stoffer, som muligvis kan skade barnet under graviditeten.
Midlet er skadeligt for organismer, der lever i vand.
Kan forårsage langtidsvirkninger i vandmiljøet.
Spild og affald samles i egnede beholdere, som mærkes og sendes til den kommunale modtagestation for kemikalieaffald eller direkte til Kommunekemi.
Tom emballage skal opbevares som emballage med indhold. Tom emballage og rester skal
afleveres til den kommunale affaldsordning for kemikalieaffald. Dette gælder altid for
maskinstationer. I mindre omfang kan tom og omhyggelig rengjort emballage fra landbrug og
gartneri bortskaffes med dagrenovationen. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Kemikalieaffaldsgruppe: T, Kemikalieaffaldskort: 5.12, EAK-kode: 02 01 05

14. Transportoplysninger

Transporten skal finde sted efter nationale og/eller internationale regler for transport af farligt
gods. Ved vejtransport skal afsenderen, enten i transportdokumentet eller i en særskilt erklæring,
attestere, at vejtransport af det afleverede stof er tilladt og at stoffets tilstand, dets indre og
eventuelt ydre emballage samt mærkningen er i overensstemmelse med forskrifterne i ADR.
Teknisk betegnelse: Pesticid, flydende, giftigt, indeholder ioxynil og bromoxynil.
UN: 2902 Transportklasse: 6.1 Emballagegruppe: III Farenummer: 60 Flammepunkt:
Område:
Klasse: Bemærkninger:
Label:
ADR/RID
6.1
71 (c)
6.1
IMDG
6.1
EmS: 6.1-02, MFAG: 6.1+MP
POST (DK)
6.1
Tilladt
J70
Transport efter randnummer 10011 (den undtagne mængde/frimængde):
Faktor: 3. Maksimale samlede mængde per transporterende enhed: 300 kg.
Emballagen skal være godkendt og mærket med “X”, “Y” eller “Z”.
MP: Marine Pollutant
Begrænsede mængder:
ADR/RID: Max. 3 l pr. indvendig emballage og max. 12 l pr kolli. Ved anvendelse af krympeeller strækfolie er grænsen 1 l. pr. indvendig emballage og max. 12 l brutto pr. kolli)
IMDG: Max. 1 l pr. indvendig emballage og max. 30 kg brutto pr. kolli. Ved anvendelse af
krympe- eller strækfolie er grænsen 20 kg brutto pr. kolli.
POST (DK): Max. 3 l pr. beholder og max. 12 l pr. forsendelse.
Hvis produktet transporteres under begrænsede mængder skal hvert kolli være forsynet med LQ
eller UN nummer.

Side 3

Capture
Ukrudtsmiddel
Udarbejdet den 19/05-99
15. Oplysning om regulering
Farebetegnelse
Faresymboler

Omfattet af Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.

ADVARSEL

Xn
Indeholder

Ioxynil
Bromoxynil
Diflufenican

200 g/l
300 g/l
50 g/l

R-sætninger

R22
R63
R51/53

Farlig ved indtagelse.
Mulighed for skade på barnet under graviditeten.
Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger
i vandmiljøet.
Opbevares utilgængeligt for børn
Må ikke opbevares sammen med nærings- og nydelsesmidler
Vask huden efter arbejde

S-sætninger

S2
S13
Anden mærkning
Anvendelsesbegrænsinger

Krav om uddannelse

Tom emballage må ikke genanvendes.
Tom emballage skal uskadeliggøres som anført i brugsanvisningen.
Ukrudtsmiddel. Må kun anvendes til bekæmpelse af tokimbladet ukrudt i vårsæd uden udlæg. Må
i vårsæd ikke anvendes senere end kornets stadie 31. Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra
vandmiljøet (vandløb, søer m.v.). Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.
Unge under 18 år må ikke anvende eller udsættes for produktet jvf. bek. 524/1992.
Erhvervsmæssig anvendelse må kun foretages af personer med sprøjtecertifikat, jvf. Bek. 360 af
24.05.1993, dog med visse undtagelser jvf. bek. 553 af 29. juni 1995.

16. Andre oplysninger
Anvendelse

Ukrudtsmiddel

Branche

Landbrug.

Emballage

5 l.

Øvrige oplysninger

Sikkerhedsdatabladet er udarbejdet i henhold til gældende EU- og national lovgivning.

Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet i henhold til EF kommissionens direktiv 93/112/EØF og på grundlag af vor bedste overbevisning ud fra i øjeblikket tilgængelige data. Da forbrugerens
arbejdsforhold ligger udenfor vort kendskab og vor kontrol, er vore råd og anvisninger vejledende, og det påhviler forbrugeren at tage de nødvendige forholdsregler for at efterleve gældende regler.
Sikkerhedsdatabladet er tilpasset danske krav til leverandørens brugsanvisning (Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 485/95).
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