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1. IDENTIFIKATION AF PRODUKT OG VIRKSOMHED 
 
Produktnavn og mærke : SUSTANE ORGANIC BASE FERTILIZERS 
Leverandør   : Indigrow Ltd 
Adresse   : Lower Farm Barns, Wasing, Aldermaston, Berkshire, RG74NG 
Kontaktnummer  : Tel. +44 (0) 118 971 0995 Fax. +44 (0) 118 971 0990 
I nødstilfælde, kontakt : Tel +44 (0) 7725 972 636 
 
2. KOMPOSITION – INFORMATIONER OM INGREDIENSER 
Et tørt og naturligt gødningsprodukt produceret af kalkunaffald som indeholder nogle af eller alle de følgende: 
ammoniaksulfat, kaliumbromid, jernsulfat, svovlholdig urinstof. 
 
3. IDENTIFIKATION AF FARER 
Brandfare : Ikke brandbar. Giftige dampe fra ammoniak, isotonisk syre, nitrogenoxid og sulfoxid. 
Indtagelse : Kan forårsage irritation af mave- tarmsystemet. 
Irritation : Ved kontakt kan hud og øjne blive irriterede. 
 
4. FORHOLDSREGLER OG FØRSTEHJÆLP 
Øjne : Kontakt med øjne kan forårsage irritation. Skyl med rigelige mængder af øjenvask eller rent vand i 

mindst 10 minutter. Søg lægehjælp hvis symptomerne varer ved. 
Hud : Kontakt med huden, specielt hvis den er revnet, kan forårsage irritation. Rens omgående med store 

mængder rent vand. Søg lægehjælp hvis symptomerne fortsætter. 
Indånding : Søg bort fra kilden i tilfælde af indånding, hold kroppen varm og sørg for at få masser af hvile indtil 

alle symptomer er væk. Søg lægehjælp hvis symptomerne varer ved. 
Indtagelse : Kan forårsage irritation af mave- og tarmsystemet. Ved indtag af større mængder, kan der forekomme 

opkast. Skyl munden med rigelige mængder af vand, og giv også patienten vand at drikke. Hvis 
patienten kaster op, skal denne hjælpes i hvileposition. Søg lægehjælp hvis symptomerne varer ved. 

 
5. BRANDBEKÆMPELSE 
Slukningsmidler                    : Produktet er ikke brændbart. Anvend ildslukker som er passende for omgivelserne. 
Speciel brandbekæmpelse : Anvend luftforsynet åndedrætsværn. Materialet vil underbygge branden. 
Nedbrydning ved brand : Kan udsende giftige dampe af ammoniak, isotonisk syre, nitrogenoxid og sulfoxid.  
 
5. FORHOLDSREGLER I TILFÆLDE AF UDSLIP 
Forholdsregler : Undgå kontakt med hud og øjne. Sørg for adgang til vaskested, hvor der kan skylles øjne. 
Udslip/spild : Området skal evakueres. Standses og suges op med sand, jord eller andet inaktivt materiale. 

Spildmateriale fejes op og placeres i forseglede containere. Kontakt de lokale myndigheder for 
autoriseret bortskaffelse. Miljøinstanser informeres omgående hvis større mængder af spild 
når afløb, kloakker eller vandløb. 

 
7. HÅNDTERING OG OPBEVARING 
Forholdsregler ved brug: Bær beskyttelsestøj overalt, briller eller ansigtsskærm, gummi-handsker og støvler. 
Forholdsregler ved opbevaring: Opbevares i forseglede beholdere. Opbevares på et tørt og frostfrit sted med en 
temperatur på over 2 oC. 
 



 

Page 2 of 3 

Indigrow Ltd, Lower Farm Barns, Wasing, Aldermaston, Berkshire, RG7 
4NG, UK 

Tel: +44 (0) 118 971 0995 Fax: +44 (0) 118 971 0990 
Web: www.indigrow.com Email: growth@indigrow.com  

 
 
 

8. EKSPONERINGSKONTROL OG PERSONLIG BESKYTTELSE 
Kontrol   : Anvend COSHH´s fastsættelse i overensstemmelse med standard (OES) EH 40/94. 
Eksponeringsgrænser : Ingen fastsatte 
Beskyttelsesudstyr  : Anvend beskyttelsestøj på hele kroppen. 
Hænder og fødder  : Anvend PVC- eller gummihandsker og støvler. 
Øjne og ansigt  : Anvend ansigtsskærm eller briller, BS 2092. 
Vejrtrækning  : Anvend typegodkendt støvmaske. 

 
 

9. FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER 
Udseende  : Mørkebrunt 1-2 mm granulat eller mørkebrunt 1-2mm granulat med runde og gule partikler. 
Lugt  : Svag lugt. 
Vægtfylde  : N/A.  
Opløselighed : Delvist opløselig i vand 
pH   : 7.0 
 
10. STABILITET OG REAKTIVITET 
Stabilitet    : Stabilt under normale forhold/omgivelser. 
Skadelige nedbrydningsstoffer : Ammoniak, isotonisk syre, nitrogenoxid og sulfoxid. 
Materialer som bør undgås  : Stærke syrer eller baser, oxyderende præparater, hypoklorit og aldehyd. 
 
11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER (SUNDHEDSFARLIGE EGENSKABER) 
Påvirkning af hud  : Irritation, Kan forårsage skade hvis i kontakt med hud.  
Påvirkning af øjne  : Irritation, forårsage skade hvis i kontakt med øjne.  
Giftighed ved indånding : Ingen betydelig risiko. Indånding af støv kan irritere luftvejene. 
Giftighed ved indtagelse : Kan irritere mave- og tarmsystemet. 
Eksponering i længere tid : Ikke kendt 
 
12. MILJØOPLYSNINGER 
Forholdsregler : Miljøinstanser informeres omgående i tilfælde af større udslip som når afløb, kloakker eller 

vandløb. 
Nedbrydning : Hurtigt biologisk nedbrydeligt. 
Vandgiftighed  : Ikke kendt. Kan have en gødningseffekt på flora. 
 
13. BORTSKAFFELSE 
Bortskaffelse : Produktet kræver kontrolleret bortskaffelse i overensstemmelse med Lov om 

Forureningskontrol af 1974 samt Specielle Bortskaffelsesbestemmelser af 1980. 
Indpakning : Indpakningen må ikke genbruges til andet formål. Indpakningen skal bortskaffes i 

overensstemmelse med Specielle Bortskaffelsesbestemmelser af 1980. 
 

14. TRANSPORTOPLYSNINGER 
Transport : Materialet er ikke klassificeret som værende farligt i forbindelse med transport, som 

foregår i overensstemmelse med internationale forskrifter. 
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15. OPLYSNINGER OM REGULERING 
Mærkning - EEC Bestemmelser : Materialet er ikke klassificeret 
 

 
16. ANDEN INFORMATION 
Validitet 
Informationerne i dette dokument henviser udelukkende til det anførte materiale og er ikke gyldige, såfremt 
produktet anvendes i kombination med andre substanser. Informationerne er anført efter bedste overbevisning, 
tro og forståelse, de er sandfærdige, præcise og troværdige på dags dato. Dog er oplysningerne muligvis 
hverken udtømmende eller fuldstændige, og der gives ikke udtryk for eller antydes hverken garanti eller ansvar 
i forbindelse med nøjagtigheden af oplysningerne. Det påhviler udelukkende brugeren at verificere og 
tilfredsstille egne kriterier samt at være omhyggelig i forbindelse med informationernes validitet under 
anvendelse af produktet. 
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