Säkerhetsdatablad
enligt förordning (EG) 1907/2006
Handelsnamn :
Omarbetat den :
Tryckdatum :

MF Fungizid-/Algizid-Konzentrat 1040
12.04.2010
Version :
12.04.2010

1.0.0

01. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget
Handelsnamn :

MF Fungizid-/Algizid-Konzentrat 1040

Användning av ämnet eller preparatet :

Biocid produkt

Tillverkare/leverantör :

Meffert AG

Gata/postlåda :

Sandweg 15

Nat bokstav/postnummer/ort :

D-55543 Bad Kreuznach

Telefon :

+49 (0)671 / 870-301

Telefax :

+49 (0)671 / 870-397

Nödfallupplysningar :

0800/63 33 37 82 Mo-Fr 7.30 - 20.00 Uhr, Sa 9.00 - 20.00 Uhr

Samtalspartner :

E-Mail: SDB@meffert.com

02. Farliga egenskaper
Farobeteckning
Kan ge allergi vid hudkontakt. · Skadligt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.
Klassificering : R 43 · R 52/53

03. Sammansättning/information om beståndsdelar
Farliga ingredienser
2-(2-BUTOXIETOXI)ETANOL ; EG nr. : 203-961-6; CAS nr. : 112-34-5
Andel :
Klassificering :

5 - 10 %
Xi ; R 36

Terbutryn (ISO) ; CAS nr. : 886-50-0
Andel :
Klassificering :

1 - 2,5 %
N ; R 50/53

2-OKTYL-2H-ISOTIAZOL-3-ON ; EG nr. : 247-761-7; CAS nr. : 26530-20-1
Andel :
Klassificering :

0,5 - 1 %
N ; R 50/53 T ; R 23/24 C ; R 34 R 43 Xn ; R 22

De angivna farohänvisningarnas ordalydelse framgår av kapitel 16.

04. Åtgärder vid första hjälpen
Allmänna upplysningar
Ta omedelbart av förorenade klädesplagg. I händelse av symptom eller i tvivelaktiga fall rådfråga läkare.

Efter inandning
Led ut personen i friska luften och håll denne varm.

Efter hudkontakt
Tvätta med tvål och vatten, skölj efteråt. Vid kontinuerlig hud irritation, kontakta läkare.

Efter ögonkontakt
Skölj omedelbart och noggrant ögonen med vatten. Tillkalla läkare.

Efter sväljning
Tvätta munnen noga och drick rikligt med vatten efteråt. Kontakta läkare.

05. Brandbekämpningsåtgärder
Lämpliga släckmedel
Ej brännbar under normala förhållanden. Anpassa släcknings-åtgärdena till omgivningen.

06. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp
Personliga skyddsåtgärder
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Beakta skyddsföre-skrifterna (se kapitel 7 och 8). Se till att ventilationen är tillräcklig. With water, a slippery film is created.

Miljöskyddsåtgärder
Får ej komma in i avloppssystemet. Vid nedsmutsning av floder, sjöar eller avloppsvattenledningar bör vederbörande
myndigheter informeras i överensstämmelse med lokala lagar.

Saneringsmetoder
Ta upp med vätskebindande material och gå till väga enligt avfallslagen. Use your personal protective work wear. Rengör
nedsmutsade föremål och golv noggrant med vatten och tensid, beakta miljökrav.

07. Hantering och lagring
Anvisningar för säker hantering
Beakta de vid hantering av kemikalier vanliga försiktighetsåtgärdena. Se till att ventilationen är tillräcklig.

Anvisningar för brand- och explosionsskydd
Explosionsskydd är inte nödvändigt.

Krav på lagerutrymmen och behållare
Keep tightly closed in original packaging. Undvik nedkylning under 0°C.

Anvisningar för samlagring
Se till att ventilationen är tillräcklig. Lagra åtskilt från livsmedel. Förvara inte tillsammans med djurfoder.

Ytterligare uppgifter betr lagervillkoren
Beakta säkerhetsanvisningarna och bruksanvisningen på tunnan. Rekommenderad förvaringstemperatur: 10-25 ° C.
Lagringsklass VCI :

12

08. Begränsning av exponeringen / personligt skydd
Beståndsdelar med arbetsplatsrelevanta gränsvärden som bör övervakas
Beakta de vanliga försiktighetsåtgärdena vid hantering av kemikalier.
2-(2-BUTOXIETOXI)ETANOL ; CAS nr. : 112-34-5
Specificering :
Värde :
Kategori :
Anmärkningar :
Versionsdatum :

TRGS 900 - gränsvärden i luften på arbetsplatsen ( D )
100 mg/m3
1(I)
Y
01.06.2008

Specificering :
Värde :
Versionsdatum :

Gränsvärde (Kort exponering) ( EC )
15 ppm / 101,2 mg/m3
07.02.2006

Specificering :
Värde :
Versionsdatum :

Gränsvärde (8 timmar) ( EC )
10 ppm / 67,5 mg/m3
07.02.2006

2-OKTYL-2H-ISOTIAZOL-3-ON ; CAS nr. : 26530-20-1
Specificering :
Parameter :
Värde :
Kategori :
Anmärkningar :
Versionsdatum :

TRGS 900 - gränsvärden i luften på arbetsplatsen ( D )
mätt som inandningsbar fraktion
0,05 mg/m3
2(I)
H,Y
01.06.2008

Personlig skyddsutrustning
Andningsskydd
Andas inte in ångorna.

Handskar
Handskar, t ex av PVC, minst 0,8 mm tjocka Använd vid behov under-handskar av bomull.

Ögonskydd
Bär skyddsglasögon vid använding av färgspruta.
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09. Fysikaliska och kemiska egenskaper
Säkerhetsrelevanta data
Kokpunkt :
Flampunkt :
Ångtryck :
Täthet :
Lösningsmedelskiljeprov :
pH-värde :
Utgångstid :
Andel VOC (EG) :
Andel VOC (CH) :
VOC värde :
VOC värde (Wood coating) :

( 1013 hPa )

ca.

( 50 °C )
( 20 °C )
( 20 °C )
( 20 °C )

120
ej användbar
ej användbar
1,05
utgår
8,5
utgår
0
0
0
0

°C

g/cm3

DIN-bägare 4 mm
% b.w.
% b.w.
g/l
g/l

ASTM D 3960
DIN EN ISO 11890-1

10. Stabilitet och reaktivitet
Förhållanden som skall undvikas
Undvik värme och frost. Får ej torka in.

11. Toxikologisk information
Toxikologiska test
Produkten har sensibiliserande egenskaper.

12. Ekologisk information
Uppgifter betr elimination (persistens och nedbrytbarhet)
Biologisk nerbrytning / eliminering
Per definition av deras användning är färgen mycket stabil och därmed långsamt biologiskt nedbrytbar i reningsanläggningar
eller vatten.

Ytterligare upplysningar betr ekologin
Allmänna upplysningar betr ekologin
Produkten får ej komma in i avloppssystemet eller allmänna avfallsupplag, avfallshanteringen skall ske enligt lokala officiella
föreskrifter.

13. Avfallshantering
Ämne / preparation
Rekommendation
070699 Avfall eller specificerade behållare med flytande rester bör vidtas till en uppsamlingsplats för specialavfall Behållare
med flytande rester bör vidtas till en uppsamlingsplats för specialavfall.

Ej rengjord förpackning
Kontaminerade förpackningar skall tömmas fullständigt. De kan därefter föras till recycling efter rengöring. Ej rengjorda
förpackningar skall gå som avfall på samma sätt som själva produkten.

14. Transportinformation
Landtransport ADR/RID
Klassificering
Klass :

-

Oceansjötransport IMDG/GGVSee
Klassificering
IMDG-kod :

-

Lufttransport ICAO-TI och IATA-DGR
Klassificering
Klass :

-

Förpackning
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15. Gällande föreskrifter
Märkning enligt EG-riktlinje
Kodbokstav/äver och farobeteckning/ar för produkten

Xi ; Irriterande
R-satser
43
52/53
S-satser
61
2
35
37
24

Kan ge allergi vid hudkontakt.
Skadligt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.
Undvik utsläpp till miljön. Läs särskilda instruktioner/varuinformationsblad.
Förvaras oåtkomligt för barn.
Produkt och förpackning skall oskadliggöras på säkert sätt.
Använd lämpliga skyddshandskar.
Undvik kontakt med huden.

Nationella föreskrifter
Tekniska anvisningar för renhållning av luften
Summa organiska ämnen av klass I : < 5 %
Vattenriskklass
Klass : 2 i enlighet med VwVwS
Andra föreskrifter
Vi har ingen kemikaliesäkerhetsbedömning för kritiska komponenter i denna recept.

16. Annan information
Övriga upplysningar
Säkerhetsrelevanta förändringar
08. Beståndsdelar med arbetsplatsrelevanta gränsvärden som bör övervakas · 08. Hänvisning till gränsvärdena
R-fraser för innehållsämnen
22
23/24
34
36
43
50/53

Farligt vid förtäring.
Giftigt vid inandning och hudkontakt.
Frätande.
Irriterar ögonen.
Kan ge allergi vid hudkontakt.
Mycket giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

Datablad utställande område
Teknisk avdelning.
Uppgifterna stöder sig på dagens kunskapsnivå, de utgör dock ingen garanti för produktegenskaper och motiverar inte något
kontraktsenligt rättsförhållande.
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