E Marker A/S
Produkt Sikkerheds data blad
TourTurf Autumn 5-1-17

Identifikation af produkt / Materiale og virksomhed:
Markedsføres af:
E Marker A/S
Padborgvej 3, Bov
DK – 6330 Padborg
+45 74670808
I nødstilfælde +45 40597467
Mail: Carsten@emarker.dk
Produktnavn: TourTurf Autumn 5-1-17
Anvendelse / Beskrivelse af produktet. Mikro granuleret gødning til brug på plænegræsser.

Sammensætning/oplysning om indhold:
Indeholder en blanding af gødninger, hvor ingen af disse er klassificeret som farlige. Produktet kan indeholde, Superfosfat,
Kaliumklorid, brunkul, kaliumsulfat, kalium nitrat, Urea, Kali, Nirtat, Urea Formaldehyd, sporestoffer og coating materiale som olie
og kina ler.

Fareidentifikation:
Ikke klassificeret som farlig i henhold til de kemiske informationer, langvarig hud eller øjenkontakt kan forårsage irritation.
Indtagelse i små mængder vil ikke have nogen giftig effekt, indtagelse i store mængder kan være skadelig for mave og tarm.
Indånding i høj koncentrationer kan forårsage irritation af næse og luftveje.

Førstehjælpsforanstaltninger:
Hudkontakt: Vaskes straks med store mængder vand og sæbe
Øjenkontakt: Bad øjet i rindende vand i 15 minutter.
Indtagelse: Skyl munden med vand.
Indånding: I større mængder søg læge.

Brandbekæmpelse:
I tilfælde af brand bruges godkendt slukningsudstyr.
Kan udsende giftig røg ved forbrænding.
Anvend åndedrætsudstyr ved slukning.
Bær beskyttelsestøj for at forhindre kontakt med hud og øjne

Forholdsregler over for udslip:
Undgå udslip i vandløb og søer, ved rensning brug beskyttelsesudstyr, rens op og opbevar i sikker
Beholder og gøres klar til bortskaffelse i mærket og godkendt beholder.

Håndtering og opbevaring
Opbevares i original emballage i køligt, tørt og ventileret rum, Emballagen skal holdes væk fra børn, drikkevarer og madvarer. Må
ikke opbevares i nærheden af syrer.
Håndtering: undgå kontakt med øjne og skin, undgå megen støvudvikling ved håndtering, der må ikke spises og ryges når produktet
anvendes, vask grundigt efter håndtering af produktet.

Eksponeringskontrol / Personlige Værnemidler:
Åndedrætsværn:
Normalt er personligt åndedrætsværn ikke nødvendigt.
Beskyttelse af hænder: Beskyttelseshandsker.
Øjenbeskyttelse:
Sikkerhedsbriller, sørg for at der er mulighed for øjenbadning

Fysisk og Kemiske Egenskaber:
Tilstand: Fin grå granulat med lidt eller ingen lugt
Opløselighed: Delvis opløselig i koldt vand
Analyse: Se analyse deklaration på original emballage

Stabilitet og Reaktivitet:
Stabilitet: Stabilt under normale forhold.
Betingelser der skal undgås: Høj varme.
Materialer der skal undgås: Stærke oxiderende præparater. Stærk syrer.
Farlig nedbrydningsprodukter: Udsender giftig røg ved forbrænding

Toksikologiske Oplysninger, Symptomer:
Hudkontakt:
Øjenkontakt:
Indtagelse:
Indåndning:

Der kan være en let irritation på kontaktstedet.
Irritation og rødme kan forekomme.
Halsirritation kan forekomme.
Der kan forekomme irritation af halsen sammen med trykken for brystet.

Miljøoplysninger:
Mobilitet:
Gødnings produkt der opløseligt i vand, holdes på afstand af vandmiljø
Nedbrydelighed:
Biologisk nedbrydeligt.
Bioakkumulationspotentiale: Ikke potentiale for bioakkumulation.
Andre negative virkninger: Minimal økotoksicitet.

Forhold vedrørende bortskaffelse:
Bemærk: Brugerens opmærksomhed henledes på at der muligvis kan findes regionale eller nationale affaldsbestemmelser. Undgå
bortskaffelse nær vandløb og søer.

Transport Information:
Ikke klassificeret som farlig gods.

Oplysning om regulering:

Faresymboler:
Ingen betydelig risiko.
Sikkerhedssætninger:
S22: Undgå indånding af støv.
S25: Undgå kontakt med øjnene.
S26: Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.
Bemærk: Lovbestemmelserne i det foregående omfatter kun de vigtigste forskrifter, som specielt
finder anvendelse for det produkt, der beskrives på sikkerhedsdatabladet. Brugerens
opmærksomhed henledes på at der eventuelt eksisterer bestemmelser, der supplerer
disse forskrifter. Der henvises til alle relevante nationale, internationale og lokale
forskrifter og bestemmelser.

Andre Oplysninger:
Andre informationer: sikkerhedsdatablad i henhold til forordning.
Ansvarsfraskrivelse: Ovenstående oplysninger menes at være korrekte, men foregiver ikke at være altomfattende og må kun
betragtes som vejledende. Selskabet hæfter ikke for skader, der opstår på grund af håndtering af eller kontakt med ovennævnte
produkt.
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