Simazin® 500 SC

Leverandørbrugsanvisning
(Sikkerhedsdatablad)
1. Identifikation af præparat og af virksomhed
Handelsnavn:
Simazin® 500 SC
Miljøstyrelsens reg. nr.:
21-106
Makhteshim-Agan Holland BV.
Arnhemseweg 87, 3832 GK
Tlf.
Leusden, Netherland
+31 33 494 84 94
I nødstilfælde udenfor kontortid:
Giftinformationen:
Tlf. 35 31 60 60

Fax.
+31 33 494 81 44

2. Sammensætning
Produkttype: Bekæmpelsesmiddel / Ukrudtsmiddel
Farlige komponenter
CAS-nr
Kemisk navn
Ethylenglyool
Simazin

Indhold
w/w%
<10%
500 g/l

Symbol

R-sætninger

Xn
Carc3

22
40

3. Fareidentifikation
Akut effekt på mennesker
Effekt på miljø

Irriterer øjnene. Langvarig eller gentagen
påvirkning ved hudkontakt eller ved indånding af
damp kan give skader på centralnervesystemet
Produktet indeholder et stof, der er meget giftig
for organismer der lever i vand og kan forårsage
uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

4. Førstehjælpsforanstaltninger
Indånding

Hudkontakt
Øjenkontakt

Ved indtagelse

Bring den forulykkede bort fra området til et vel
ventileret rum eller i frisk luft, men beskyttet mod
afkøling. I tilfælde af mistanke om
forgiftning: Tilkald straks læge.
Fjern forurenet tøj, og vask huden (også hår og
fingernegle) grundigt med vand og sæbe. Søg
læge ved vedvarende ubehag.
Skyl øjnene med øjenskyller(helst) eller med rent
vand i mindst 5 min. Spil øjet godt op og fjern
eventuelle kontaktlinser, og tilkald straks læge,
husk at medbringe dette sikkerhedsdatablad.
Skyl munden grundigt og drik meget vand. Søg
læge ved vedvarende ubehag.

5. Brandbekæmpelse
Brandfare
Slukningsmidler
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Brandfarlig
Anvend pulver, skum, CO2 eller vandtåge til
slukning. Brug ikke vandstråle, da det kan sprede
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branden. Brug vand eller vandtåge til nedkøling af
ikke antændt lager. Hvis det kan gøres uden fare,
fjernes beholderen fra det brandtruede område.
Undgå indånding af dampe og røggasser-søg frisk
luft.
6. Forholdsregler over for udslip ved uheld
Personlige forholdsregler
Miljømæssige forholdsregler
Oprydningsmetoder

Anvend de samme værnemiddler som nævnt
under punkt 8.
Undgå udslip til afløb samt overflade- og
grundvand. Kontakt myndighederne i forbindelse
med forurening af jord, kloak og vandmiljø.
Absorberes i ikke brandbart materiale som sand,
jord og kiselgur, overføres til egnede
affaldsbeholdere. Se punkt 13 for bortskaffelse.

7. Håndtering og opbevaring
Håndtering

Se under punkt 8 for oplysninger om
forholdsregler ved brug og personlig værnemidler.
Opbevares forsvarligt, og utilgængeligt for børn,
og ikke sammen med levnedsmidler, foderstoffer,
lægemidler o.lign.

Opbevaring

8. Eksponeringskontrol / personlige værnemidler
Grænseværdier

Forholdsregler ved brug.

Opblanding/
Udsprøjtning
Anmærkninger
kontrolmetoder

CASnr.

Indholdsstof

Anmærkninger Grænsevær
di
Ethyenglyool
H
10 ppm/
26mg/m3
Arbejdet skal forgå under effektiv mekanisk
ventilation. Det må ikke ryges, spises eller drikkes i
arbejdslokalet, ligesom opbevaring af tobak, mad og
drikkevare ikke må finde sted. Personlige værnemidler
skal opbevares adskilt fra andet tøj. Særligt arbejdstøj
må ikke bæres under spisepauser. Der skal være
adgang til rindende vand og øjenskyller. Vask hænder
før pauser, toiletbesøg og efter arbejdet.
Brug overtræksbukser, handsker af typen nitrilgummi,
gummistøvler og be-skyttelsesbriller.
H betyder at stoffet kan optages gennem munden.
De angivne grænseværdier kan kontrolleres ved
arbejdshygiejniske mållinger.

9. Fysiske og kemiske egenskaber
Udseende

Væske.

10. Stabilitet og reaktivitet
Stabilitet
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Stabilt ved anvendelse efter leverandørens
brugsanvisninger. Ved opvarmning over
200ºC dannes giftige gasser.
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11. Toksikologiske oplysninger
Indånding

Indtagelse
Hudkontakt
Øjekontakt
Langtidsvirkninger

Produktet afgiver dampe fra organiske
opløsningsmidler. I høje koncentrationer kan
dampene give hovedpine, svimmelhed,
beruselse og evt. bevidstløshed.
Indtagelse kan give ubehag.
Kan optages gennem huden og give samme
symptomer ved ved indånding.
Irritere øjnene.
Langvarig eller gentagen påvirkning ved
hudkontakt eller indånding af dampe kan
give skader på centralnervesystemet.
Produktet indeholder simazin som kan
fremkalde kræft.

12. Miljøoplysninger
Undgå udslip til kloak eller overfaldevand. Produktet indeholder et stof,der er
meget giftig for organismer der lever i vand. Kan forårsage uønskede
langtidsvirkninger i vandmiljø.
13. Bortskaffelse
Spild og affald samles i lukkede og tætte beholdere og sendes til den kommunale
modtagestation for kemikalieaffald. Hver enkelt affaldsbeolder skal mærkes med
kemikalieaffaldsgruppe og affaldsfrakton på både side og top. Affaldsbeholdere
skal derudover mærkes med særlig etiket, med følgende tekst: ”indeholder
stoffer, der er omfattet af dansk arbejdsmiljøregulering med hensyn til
kræftrisiko”. Bogstaverne skal være sort på gul affaldsbeholder.
Tom emballage bartskaffes vis den kommunale affaldsordning, hvis emballagen
er belvet skyllet grundigt med vand. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Kemikalieaffaldsgruppe
Affaldsfraktion
EAK-kode

T
05,12
02 01 05

14. Transportoplysninger
UN-nr.
Transprotklasse
Emballagegruppe
Fraenummer
Område
Klasse
ADR/RID
9
IMDG
9
POST(DK)
Begrænsede
mængder
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3082
9
III
90
Bemærkninger
Fareseddel
11(c)
9
EmS:none, MFAG:
9
none
9
11(c)
9
ADR/RID: Max. 3 l pr. indvendig emballage og max. 12 l kolli.
Ved anvendelse af krympe eller stærkstoffolie er
grænsen 3 l pr. indevendig emballage og max 12 l
pr. kolli. Samlet max 20 kg brutto.
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IMDG

Max 5 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. indvendig emballage og max. 12 l pr.
kolli, max. 20 kg brutto pr. forsendelse.
,,,,,,,,
15. Oplysninger om forskrifter
Mærkning

Indeholder
R-sætninger
S-sætninger

Sundhedsskadelig
Simazin 500 g/l
36
Irriterer øjnene.
2
Opbevares utilgængeligt for børn.
13
Må ikke opbevares sammen med næringsog nydelsesmidler samt foderstoffer.
28
Kommer stoffet på huden vaskes straks med
store mængder vand.
26
Kommer stoffet i øjnene, skylles straks
grundigt med vand og læge kontaktes.

16. Andre oplysninger
Uddannelse
Anvendelsesbegrænsninger

Sprøjtecertifikat-/bevis, jvf. Miljøstyrelsens regler
om bekæmpelsesmidler.
Må kun anvendes erhvervsmæssigt til
ukrudtsbekæmpelse i busketter, hække,
frugtbuske- træer, læhegn, i planteskoler og
skovbrug samt til stikasparges. Brugsanvisningens
doseringsangivelser må ikke overskrides.
Produktet må kun anvendes om foråret indtil 15.
maj, i plantskoler og stikaspages dog indtil
1.oktober. produktet må ikke anvendes nærmere
end 10 meter fra vandløb og søer.

Oplysningerne er givet efter vor bedste overbevisning ud fra i øjeblikket tilgængelige data. Da brugerens
arbejdsforhold ligger uden for vort kendskab og kontrol, er vore råd og anvisninger vejledende, og det påhviler
brugeren at foretage de nødvendige forholdsregler for at efterleve gældende regler.

Oktober 2002

