ACCURATE
Sikkerhedsdatablad
i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med tilhørende ændring Forordning (EU) 2015/830
Udgivelsesdato: 24/02/2020

Revideret den: 24/02/2020

Version: 1.0

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden
1.1.

Produktidentifikator

CA Code (Nufarm)

: 3519

Oracle Recipe Code (Nufarm)

: 610000592

Item codes

: 110003658

Produktets form

: Blanding

Handelsnavn

: ACCURATE

Type (Nufarm)

: Country Specific

Country (Nufarm)

: Danmark

1.2.

Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

1.2.1.

Relevante identificerede anvendelser

Vigtigste anvendelseskategori

: Erhvervsmæssig anvendelse

Anvendelse af stoffet/blandingen

: Ukrudtsbekæmpelsesmiddel

1.2.2.

Anvendelser der frarådes

Ingen tilgængelige oplysninger
1.3.

Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Fabrikant
Nufarm S.A.S.
28 Boulevard Zéphirin Camélinat
92230 Gennevilliers - France
T +33140855050 - F +33147922545
FDS@nufarm.com
1.4.

Nødtelefon

Nødtelefonnummer
Land
Danmark

: Organisme Français INRS : +33 1 45 42 59 59; Nufarm S.A.S. :
Firmanavn
Giftlinjen

Adresse

Nødtelefonnummer
+45 82 12 12 12

Bispebjerg Bakke 23
2400 København NV

Bispebjerg Hospital

+33 1 40 85 51 15

Bemærkning

PUNKT 2: Fareidentifikation
2.1.

Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering ifølge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]
Alvorlig øjenskade/øjenirritation, kategori 2

H319

Farlig for vandmiljøet — akut fare, kategori
1
Farlig for vandmiljøet — kronisk fare,
kategori 1

H400
H410

Klassifikationskategoriernes og H-sætningernes fulde ordlyd: se punkt 16
Fysisk-kemiske, sundhedsmæssige og miljømæssige skadevirkninger
Forårsager alvorlig øjenirritation. Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
2.2.

Mærkningselementer

Mærkning ifølge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP] Ekstra mærkning til visningEkstra klassificering(er) til visning
Farepiktogrammer (CLP)

:

Signalord (CLP)

: Advarsel

Faresætninger (CLP)

: H319 - Forårsager alvorlig øjenirritation.
H410 - Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

Sikkerhedssætninger (CLP)

: P264 - Vask hænder grundigt efter brug.
P273 - Undgå udledning til miljøet.
P280 - Bær øjenbeskyttelse.
P305+P351+P338 - VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter.
Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

GHS07
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P337+P313 - Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
P501 - Indholdet/beholderen bortskaffes i opsamlingssted for farligt eller særlig affald, i
overensstemmelse med lokale, regionale, nationale og/eller internationale forskrifter.
EUH-sætninger

2.3.

: EUH401 - Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i
fare.

Andre farer

Andre farer, der ikke bidrager til klassificeringen

: Støvet kan danne en eksplosionsfarlig blanding med luft.

Dette stof/denne blanding opfylder ikke PBT-kriterierne i REACH-direktivet, bilag XIII
Dette stof/denne blanding opfylder ikke vPvB-kriterierne i REACH-direktivet, bilag XIII

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer
3.1.

Stoffer

Ikke anvendelig
3.2.

Blandinger

Navn

Produktidentifikator

%

Klassificering ifølge
Forordning (EF) nr.
1272/2008 [CLP]

metsulfuron-methyl (ISO); 2-(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin2-ylcarbamoylsulfamoyl)benzoesyre

(CAS nr) 74223-64-6
(EC Index nummer) 613-139-00-2

20

Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 1, H410

<4

Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319

Alkylated naphthalene sulfonate sodium salt
Aromatic hydrocarbons, C10-13, reaction products with
branched nonene, sulfonated, sodium salts

(CAS nr) 1258274-08-6
(EC-nummer) 800-660-7
(REACH-nr) 01-2119980591-31

<2

Skin Irrit. 2, H315
Eye Dam. 1, H318

Docusatnatrium

(CAS nr) 577-11-7
(EC-nummer) 209-406-4
(REACH-nr) 01-2119491296-29

<2

Skin Irrit. 2, H315
Eye Dam. 1, H318

Ordlyd af H-sætninger: se punkt 16

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger
4.1.

Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Førstehjælp efter indånding

: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. Ved
åndedrætssymptomer: Kontakt giftcentral eller læge.

Førstehjælp efter hudkontakt

: I tilfælde af kontakt med huden tages tilsmudset tøj straks af, og der vaskes straks med store
mængder vand. Vask forsigtigt med rigeligt sæbe og vand. Ved hudirritation: Søg lægehjælp.

Førstehjælp efter øjenkontakt

: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let.
Fortsæt skylning. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.

Førstehjælp efter indtagelse

: Skyl munden med vand. Drik meget vand. Fremkald ikke opkastning. I tilfælde af ubehag ring til
en giftinformation eller en læge.

4.2.

Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Symptomer/virkninger

: Ved indtagelse af store mængder: Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed, Letargi, Forvirring,
Koma.

Symptomer/virkninger efter indånding

: Ingen ved normal brug.

Symptomer/virkninger efter hudkontakt

: Ingen under normale forhold.

Symptomer/virkninger efter øjenkontakt

: Irritation af øjnene.

Symptomer/virkninger efter indtagelse

: Ingen under normale forhold.

4.3.

Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Giv symptomatisk behandling. Øjenbrusere og sikkerhedsbrusere skal være tilgængelige i umiddelbar nærhed af hvor eksponering kan
forekomme.

PUNKT 5: Brandbekæmpelse
5.1.

Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler

: Vandspray. Tørt pulver. Skum.

Uegnede slukningsmidler

: Brug ikke en kraftig vandstrøm.

5.2.

Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Farlige nedbrydningsprodukter i tilfælde af
brand
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5.3.

Anvisninger for brandmandskab

Brandslukningsinstruktioner

: Brandbekæmpelsen skal ske fra sikker afstand og beskyttet område.

Beskyttelse under brandslukning

: Forsøg ikke at gribe ind uden egnede værnemidler. Røgdykkerudstyr. Komplet beskyttelses tøj.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld
6.1.

Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

6.1.1.

For ikke-indsatspersonel

Nødprocedurer

: Udluft spildområdet. Undgå kontakt med huden og øjnene.

Tiltag i tilfælde af støvfrigivelse

: Fjern alle antændingskilder.

6.1.2.

For indsatspersonel

Beskyttelsesudstyr

: Forsøg ikke at gribe ind uden egnede værnemidler. For yderligere oplysninger henvises til
afsnit 8: Kontrol af eksponeringen - personlige værnemidler.

Nødprocedurer

: Underret de lokale myndigheder hvis nødvendigt.

6.2.

Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Undgå udledning til miljøet.
6.3.

Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Til tilbageholdelse

: Udslip opsamles.

Rengøringsprocedurer

: Udfør en mekanisk opsamling af produktet. Begræns dannelsen af støv mest muligt.

Andre oplysninger

: Materialer og faste rester skal bortskaffes til godkendt center.

6.4.

Henvisning til andre punkter

For yderligere oplysninger henvises til afsnit 13.

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring
7.1.

Forholdsregler for sikker håndtering

Yderligere farer under behandlingen

: Støvet kan danne en antændelig og eksplosiv blanding med luft.

Forholdsregler for sikker håndtering

: Sørg for god ventilation på arbejdspladsen. Undgå kontakt med huden og øjnene. Brug
personligt beskyttelsesudstyr.

Hygiejniske foranstaltninger

: Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt. Vask altid hænder efter
håndtering af produktet.

7.2.

Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Tekniske foranstaltninger

: Anvend eksplosionssikkert elektrisk /ventilations-/lys- udstyr.

Lagerbetingelser

: Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt. Der må ikke anvendes metalbeholdere.

Varme og antændelseskilder

: Holdes væk fra åben ild, varme overflader og antændingskilder.

Oplysninger om blandet opbevaring

: Må ikke opbevares sammen med føde- og drikkevarer eller foderstoffer. Opbevares
utilgængeligt for børn.

Særlige forskrifter for emballagen

: Opbevares kun i den originale beholder. Opbevares i en lukket beholder.

7.3.

Særlige anvendelser

Ukrudtsbekæmpelsesmiddel.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler
8.1.

Kontrolparametre

metsulfuron-methyl (ISO); 2-(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-ylcarbamoylsulfamoyl)benzoesyre (74223-64-6)
EU
Noter
10 mg/m3 (8-hr TWA) Sulphonyl urea
DNEL

: 0,7 mg/kg kropsvægt/dag Metsulfuron-methyl (systemic)

PNEC

: 0,016 µg/L Metsulfuron-methyl (aquatic environment)

8.2.

Eksponeringskontrol

Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol:
Sørg for god ventilation på arbejdspladsen.
Personlige værnemidler:
Sikkerhedsbriller. Handsker. Beskyttelsesbeklædning. Ved utilstrækkelig ventilation: brug åndedrætsværn.
Beskyttelsesbeklædning - materialevalg:
Ikke permeable beklædning
Beskyttelse af hænder:
Print date 24/02/2020
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Handsker af butylgummi. Handsker af nitrilgummi. Handsker af PVC
Beskyttelse af øjne:
Tætsluttende briller. Øjenbrusere og sikkerhedsbrusere skal være tilgængelige i umiddelbar nærhed af hvor eksponering kan forekomme
Beskyttelse af krop og hud:
Beskyttelsesbeklædning med lange ærmer
Åndedrætsbeskyttelse:
Brug egnet åndedrætsværn, hvis tilstrækkelig ventilation ikke er mulig

Begrænsning og overvågning af miljøeksponeringen:
Undgå udledning til miljøet.

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber
9.1.

Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Tilstandsform

: Faststof

Udseende

: Granulat.

Farve

: lysebrun.

Lugt

: Ester. Mild.

Lugtgrænse

: Ingen tilgængelige data

pH

: 3-7

pH af opløsning koncentration

: 1%

Relativ fordampningshastighed (butylacetat=1)

: Ingen tilgængelige data

Smeltepunkt

: 162 °C (Metsulfuron-methyl)

Frysepunkt

: Ikke anvendelig

Kogepunkt

: Nedbrydning inden kogning

Flammepunkt

: Ikke anvendelig

Selvantændelsestemperatur

: > 400 °C

Nedbrydningstemperatur

: Ingen tilgængelige data

Antændelighed (fast stof, gas)

: Ikke antændeligt

Damptryk

: Metsulfuron-methyl 1.1 x 10E-10 Pa @ 20°C, 3.3 x 10E-10 Pa @ 25°C

Relativ damptæthed ved 20 °C

: Ingen tilgængelige data

Relativ massefylde

: Ikke anvendelig

Opløselighed

: Vand: Dispergerbar

Log Pow

: Ingen tilgængelige data

Viskositet, kinematisk

: Ikke anvendelig

Viskositet, dynamisk

: Ingen tilgængelige data

Eksplosive egenskaber

: Produktet er ikke eksplosivt.

Oxiderende egenskaber

: Ikke brandnærende ifølge EF-kriterierne.

Eksplosionsgrænser

: Ikke anvendelig

9.2.

Andre oplysninger

Tilsyneladende vægtfylde

: 0,5 - 0,7 g/cm³

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet
10.1.

Reaktivitet

Produktet er ikke reaktivt under normale anvendelses-, opbevarings- og transportforhold.
10.2.

Kemisk stabilitet

Stabil under normale forhold.
10.3.

Risiko for farlige reaktioner

Der kendes ingen farlig reaktion under normale anvendelsesforhold.
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10.4.

Forhold, der skal undgås

Ingen under de anbefalede opbevarings- og håndteringsforhold (se afsnit 7). Fugtighed. Kan udvikle farlige gasser ved opvarmning.
10.5.

Materialer, der skal undgås

Ingen tilgængelige oplysninger
10.6.

Farlige nedbrydningsprodukter

Under normale opbevarings- og anvendelsesforhold bør der ikke dannes farlige nedbrydningsprodukter.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger
11.1.

Oplysninger om toksikologiske virkninger

ACCURATE
LD 50 oral rotte
LD 50 hud rotte
LC50 inhalering rotte (mg/l)

> 2000 mg/kg (OECD-metode 425)
> 2000 (OECD-metode 402)
> 4,97 mg/l/4 timer (OECD-metode 403)

metsulfuron-methyl (ISO); 2-(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-ylcarbamoylsulfamoyl)benzoesyre (74223-64-6)
LD 50 oral rotte
> 5000 mg/kg (method 40 CFR 163-81-1)
LD 50 hud kanin
> 2000 mg/kg (method 40 CFR 163-81-2)
LC50 inhalering rotte (mg/l)
> 6,2 mg/l/4 timer (method EEC B2)
Alkylated naphthalene sulfonate sodium salt
LD 50 oral rotte

> 5000 mg/kg

Aromatic hydrocarbons, C10-13, reaction products with branched nonene, sulfonated, sodium salts (1258274-08-6)
LD 50 oral rotte
2000 - 5000 mg/kg (OECD-metode 401)
LD 50 hud rotte
> 2000 mg/kg (OECD-metode 402)
Docusatnatrium (577-11-7)
LD 50 oral rotte
LD 50 hud kanin
LC50 inhalering rotte (mg/l)

3080 mg/kg
> 10000 mg/kg
20 mg/l/4 timer

Akut toksicitet (oral)

: Ikke klassificeret

Akut toksicitet (hud)

: Ikke klassificeret

Akut toksicitet (indånding)

: Ikke klassificeret

Hudætsning/-irritation

: Ikke klassificeret (Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke
anses for at være opfyldt)

Alvorlig øjenskade/øjenirritation

: Forårsager alvorlig øjenirritation.

Respiratorisk sensibilisering eller
hudsensibilisering

: Ikke klassificeret (Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke
anses for at være opfyldt)

Kimcellemutagenicitet

: Ikke klassificeret (Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke
anses for at være opfyldt)

Carcinogenicitet

: Ikke klassificeret (Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke
anses for at være opfyldt)

Reproduktionstoksicitet

: Ikke klassificeret (Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke
anses for at være opfyldt)

Enkel STOT-eksponering

: Ikke klassificeret (Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke
anses for at være opfyldt)

Gentagne STOT-eksponeringer

: Ikke klassificeret (Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke
anses for at være opfyldt)

Aspirationsfare

: Ikke klassificeret (Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke
anses for at være opfyldt)

pH: 3 - 7
pH: 3 - 7

PUNKT 12: Miljøoplysninger
12.1.

Toksicitet

Miljø - generelt

: Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

Farlig for vandmiljøet, kortvarig (akut)

: Meget giftig for vandlevende organismer.

Farlig for vandmiljøet, langtidsfare (kronisk)

: Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
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ACCURATE
LC50 96h fisk
GHS-MY klassifikation låst
EC50 [Algae, 72h
ErC50 (andre vandplanter)
LC50, Eisenia fetida (Regnorm)
LD50, Oral, Apis mellifera (bi)
LD50, Hud, Apis mellifera (bi)

> 100 mg/l Oncorhynchus mykiss (rengbue ørred)
> 100 mg/l
1,185 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata
1,866 µg/L Lemna gibba; 7d
> 1000 mg/kg (Jord/gulv)
> 60,7 µg/bee (48 timer)
> 200 µg/bee (48 timer)

metsulfuron-methyl (ISO); 2-(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-ylcarbamoylsulfamoyl)benzoesyre (74223-64-6)
NOEC (kronisk)
100 mg/l Daphnia magna (Water flea)
NOEC kronisk, fisk
68 mg/l Oncorhynchus mykiss (rengbue ørred)
Docusatnatrium (577-11-7)
LC50 96h fisk
LC50 96h fisk
GHS-MY klassifikation låst
12.2.

20 - 40 mg/l Oncorhynchus mykiss (rengbue ørred)
< 24 mg/l Oncorhynchus mykiss (rengbue ørred)
36 mg/l Daphnia magna (Water flea)

Persistens og nedbrydelighed

ACCURATE
Persistens og nedbrydelighed

Svært bionedbrydeligt.

metsulfuron-methyl (ISO); 2-(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-ylcarbamoylsulfamoyl)benzoesyre (74223-64-6)
Persistens og nedbrydelighed
Svært bionedbrydeligt.
12.3.

Bioakkumuleringspotentiale

metsulfuron-methyl (ISO); 2-(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-ylcarbamoylsulfamoyl)benzoesyre (74223-64-6)
Log Kow
< 1 pH7, 25°C
Bioakkumuleringspotentiale
Ingen bioakkumulering.
Docusatnatrium (577-11-7)
BCF fisk 1
12.4.

3,47 - 3,78

Mobilitet i jord

metsulfuron-methyl (ISO); 2-(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-ylcarbamoylsulfamoyl)benzoesyre (74223-64-6)
Mobilitet i jord
Mobile
12.5.

Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

ACCURATE
Dette stof/denne blanding opfylder ikke PBT-kriterierne i REACH-direktivet, bilag XIII
Dette stof/denne blanding opfylder ikke vPvB-kriterierne i REACH-direktivet, bilag XIII
12.6.

Andre negative virkninger

Ingen tilgængelige oplysninger

PUNKT 13: Bortskaffelse
13.1.

Metoder til affaldsbehandling

Metoder til affaldsbehandling

: Bortskaf indholdet/beholderen ifølge den godkendte affaldsindsamlers sorteringsanvisninger.

EAK-kode

: 02 01 08* - Landbrugskemikalieaffald indeholdende farlige stoffer

PUNKT 14: Transportoplysninger
Svarende til kravene for ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

ADR

IMDG

IATA

3077

3077

Anvendte særlig(e) bestemmelse(r): 375
14.1.
3077

UN-nummer

14.2.
UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)
MILJØFARLIGT FAST STOF, N.O.S.
MILJØFARLIGT FAST STOF, N.O.S.
(Metsulfuron methyl)
(Metsulfuron methyl)

MILJØFARLIGT FAST STOF, N.O.S.
(Metsulfuron methyl)

Beskrivelse i transportdokument
UN 3077 MILJØFARLIGT FAST STOF, N.O.S.
(Metsulfuron methyl), 9, III, (-)

UN 3077 MILJØFARLIGT FAST STOF, N.O.S.
(Metsulfuron methyl), 9, III
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ADR
14.3.
9

Transportfareklasse(r)

14.4.
III

Emballagegruppe

14.5.
Miljøfarer
Miljøfarlig : Ja

IMDG

IATA

9

9

III

III

Miljøfarlig : Ja
Marin forureningsfaktor : Ja

Miljøfarlig : Ja

Ingen yderligere oplysninger tilgængelige
14.6.

Særlige forsigtighedsregler for brugeren

- Vejtransport
Klassifikationskode (ADR)

: M7

Særlige bestemmelser (ADR)

: 274, 335, 375, 601

Begrænsede mængder (ADR)

: 5kg

Undtagne mængder (ADR)

: E1

Emballeringsforskrifter (ADR)

: P002, IBC08, LP02, R001

Særlige emballeringsbestemmelser (ADR)

: PP12, B3

Bestemmelser om sammenpakning (ADR)

: MP10

Anvisninger for tanke og bulkcontainere (ADR)

: T1, BK1, BK2, BK3

Særlige bestemmelser for tanke og
bulkcontainere (ADR)

: TP33

Tankkode (ADR)

: SGAV, LGBV

Køretøj til transport i tank

: AT

Transportkategori (ADR)

: 3

Særlige bestemmelser for transport - Kolli
(ADR)

: V13

Særlige bestemmelser for transport - Bulk
(ADR)

: VC1, VC2

Særlige bestemmelser for transport Pålæsning, aflæsning og håndtering (ADR)

: CV13

Farenummer (Kemler nr.)

: 90

Orange identifikationsbånd

:

Tunnelrestriktionskode (ADR)

: -

- Søfart
Særlige bestemmelser (IMDG)

: 274, 335, 966, 967, 969

Begrænsede mængder (IMDG)

: 5 kg

Undtagne mængder

: E1

Emballeringsforskrifter (IMDG)

: P002, LP02

Særlige emballagebestemmelser (IMDG)

: PP12

Emballagevejledning for IBC (IMDG)

: IBC08

Særlige bestemmelser for IBC'er (IMDG)

: B3

Tankanvisninger (IMDG)

: T1, BK1, BK2, BK3

Tank særlige bestemmelser (IMDG)

: TP33

EmS-nr. (Brand)

: F-A

EmS-nr. (Udslip)

: S-F

Stuvningskategori (IMDG)

: A

Stuvning og adskillelse (IMDG)

: SW23

- Luftfart
PCA undtagne mængder (IATA)
Print date 24/02/2020

: E1
DK - da

7/8
CA 3519

ACCURATE
Sikkerhedsdatablad
i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med tilhørende ændring Forordning (EU) 2015/830

PCA begrænsede mængder (IATA)

: Y956

PCA begrænset mængde max. nettomængde
(IATA)

: 30kgG

PCA emballagevejledning (IATA)

: 956

PCA max. nettomængde (IATA)

: 400kg

CAO emballagevejledning (IATA)

: 956

CAO max. nettomængde (IATA)

: 400kg

Særlige bestemmelser (IATA)

: A97, A158, A179, A197

ERG-kode (IATA)

: 9L

14.7.

Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL og IBC-koden

Ikke anvendelig

PUNKT 15: Oplysninger om regulering
15.1.

Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

15.1.1.

EU-regler

Indeholder ingen stoffer, der er underlagt begrænsninger ifølge bilag XVII til REACH
Indeholder ingen stoffer på REACH-kandidatlisten
Indeholder ingen stoffer fra Bilag XIV i REACH

15.1.2.

Nationale regler

Ingen tilgængelige oplysninger
15.2.

Kemikaliesikkerhedsvurdering

Der er ikke udført nogen kemikaliesikkerhedsvurdering

PUNKT 16: Andre oplysninger
H- og EUH-sætningernes fulde ordlyd:
Aquatic Acute 1
Farlig for vandmiljøet — akut fare, kategori 1
Aquatic Chronic 1
Farlig for vandmiljøet — kronisk fare, kategori 1
Eye Dam. 1
Alvorlig øjenskade/øjenirritation, kategori 1
Eye Irrit. 2
Alvorlig øjenskade/øjenirritation, kategori 2
Skin Irrit. 2
Hudætsning/hudirritation, kategori 2
H315
Forårsager hudirritation.
H318
Forårsager alvorlig øjenskade
H319
Forårsager alvorlig øjenirritation.
H400
Meget giftig for vandlevende organismer.
H410
Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
EUH401
Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.

NUFARM SDS TEMPLATE
Denne information er baseret på vores nuværende viden og har kun til formål at beskrive produktet i henhold til sundhed, sikkerhed og miljømæssige krav. Det skal derfor ikke opfattes som en
garanti for nogen specifik produktegenskab.
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