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SIKKERHEDSDATABLAD
1. IDENTIFIKATION AF PRODUKT OG VIRKSOMHED
Produktnavn og mærke
Leverandør
Adresse
Kontaktnummer
I nødstilfælde, kontakt

MAGNUM ONE SHOT
Indigrow Ltd
Lower Farm Barns, Wasing, Aldermaston, Berkshire. RG7 4 NG
Tlf.: +44 (0) 118 9710995
Fax: +44 (0) 118 971 0990
Tlf.: +44 (0) 7725 962 366

2. SAMMENSÆTNING/OPLYSNINGER OM INDHOLDSSTOFFER
Kemisk navn
EU Nr.
CAS Nr.
Egen formulering af afspændingsmidler

Konc. %

Fare

Risiko

3. FAREIDENTIFIKATION
Ikke farligt. Ikke klassificeret.

4. FØRSTEHJÆLPFORANSTALTNINGER
Øjne
: Skyl omgående med rigeligt med vand i mindst 10 minutter. Søg lægehjælp hvis symptomerne
varer ved.
Hud
: Skyl øjeblikkeligt med sæbe og rigelige mængder af rent vand. Søg lægehjælp hvis symptomerne
varer ved.
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 : Lav giftighed ved indtagelse. Kan være skadelig ved indtagelse af større mængder. Fremprovokér
ikke opkast. Søg lægehjælp hvis symptomerne varer ved.

5. BRANDBEKÆMPELSE
Slukningsmidler
Speciel brandbekæmpelse
Nedbrydning ved brand

: Produktet er ikke brændbart. Anvend ildslukker som er passende for
omgivelserne.
: Anvend luftforsynet åndedrætsværn. Materialet vil understøtte branden.
: Ingen af de typiske nedbrydningsstoffer er påvist.

6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD
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 på hele kroppen, 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.
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8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER
Kontrol
: Anvend COSHH´s fastsættelse i overensstemmelse med standard (OES) EH 40/94.
Eksponeringsgrænser : Ingen fastsatte
Beskyttelsesudstyr
: Påkræves ikke under produktklassificeringen, men hvis det anvendes:
Hænder og fødder
: Anvend PVC- eller gummihandsker (EN 374) og støvler.
Øjne og ansigt
: Anvend ansigtsskærm eller briller til (EN 166)
Vejrtrækning
: Anvend typegodkendt maske ved længerevarende eksponering. Gasfilter EN 141 Type A
9. FYSISK/ KEMISKE EGENSKABER
Udseende
: Orange til gullig væske.
Lugt
: Svag lugt.
Vægtfylde
: 1.049 @ 20o C .
pH
: cirka 7
Flammepunkt
: > 100o C
Opløselighed
: Fuldt opløselig i vand

10. STABILITET OG REAKTIVITET
Stabilitet
: Stabilt under normale forhold/omgivelser. Bland ikke med oxiderende stoffer.
Skadelig nedbrydning
: Ingen skadelige nedbrydningsstoffer kendes.

11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER (SUNDHEDSFARLIGE EGENSKABER)
Giftighedsgrænse:
Ingen værdi fastsat
LD 50 (rotte)> 2000 mg/kg
Irritation;
Irriterer ikke hud eller slimhinder (Draize Test)
12. MILJØOPLYSNINGER
Biologisk nedbrydelighed & vandsikkerhed – Ikke skadeligt

13. BORTSKAFFELSE
Bortskaffelse
: Produktet kræver kontrolleret bortskaffelse i overensstemmelse med Lov om
Forureningskontrol 1974 samt Specielle Bortskaffelsesbestemmelser 1980.
Indpakning
: Genbrug ikke indpakningen til andet formål. Bortskaf indpakning i overensstemmelse med
Specielle Bortskaffelsesbestemmelser 1980.
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14. TRANSPORTOPLYSNINGER
Transport
: Materialet er ikke klassificeret som værende farligt i forbindelse med transport, som er i
overensstemmelse med internationale forskrifter.

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.

NUMMER 1 01/07 GCL
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