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1. Toote/kemikaali ja firma/tootja identifitseerimine
ID-number: SSS34
Reg.nr 2931
TRICO GARDEN
Toote nimetus
Kasutusala

Ulukite tõrjevahendid

Tootja/Tarnija

Kwizda Agro GmbH
Universitätsring 6
A-1010 Viin
Tel.:0043-(0)5-997710
www.kwizda-agro.at
Lisainformatsioon:
Tootmistehas:
Kwizda
Leobendorf:
0043-(0)59977-40
E-post: lw.leobdf@kwizda-agro.at

Hädaabi telefon: 112 Tootjapoolne: Helistada kohalikule hädaabinumbrile

2. Ohuallikate identsifitseerimine.
Klassifikatsioon

Mõju tervisele

Klassifikatsioon vastab Euroopa Komisjoni registratsioonile (direktiivid 67/548/EEC ja 1999/45/EC)
ning Austrias 1997 ja 2011 a vastu võetud taimekaitsevahendite seadusele, on täiendatud
ettevõtte poolt ja kasutatud kirjandusest saadud andmetega.
.
Puudub

Mõju keskkonnale
Puudub
Sisaldab:

Toode ei sisalda bioakumuleeruvaid kemikaale või toksilisi kemikaale ( PBT või vPvB).

3. Koostis/teave koostisainete kohta
Ohtlikud koostisained

puuduvad

Kirjeldus

emulsioon (õli-vees), mis põhineb lambarasval.

4. Esmaabi meetmed
Sissehingamisel

Tagage värske õhu olemasolu; kaebuste korral konsulteerige arstiga.

Nahale sattumisel

Koheselt pesta vee ja seebiga ning loputada täielikult.

Silma sattumisel

Loputage silm rohke veega mõne minuti jooksul.Silma ärrituse korral konsulteerida
spetsialistiga.

Allaneelamisel

Püsiva iivelduse korral pöörduda arsti poole

Informatsioon arstile

Sümptomaatiline ravi

5. Tulekustutusmeetmed
Tulekustutusvahendid

Tegemist ei ole iseseisvalt süttiva tootega. Kasutage sobivaid kustutusmeetodeid
ümbritsevatele
tingimustele.
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Sobimatud tulekustutusvahendid

Andmed puuduvad.

Erikaitsevahendid

Toote kasutamisel erikaitsevahendid puuduvad. Kasutada kaitsevahendeid vastavalt
olukorrale.
.

6. Erakorraliste juhtumite ennetamine ja likvideerimismeetmed sattumisel keskkonda
Keskkonna puhastustehnoloogia

Erimeetmed puuduvad.
.
Kasutusele tuleb võtta näomask, neopreenist või nitriilkummist kaitsekindad. Vajalik
silmade pesemise võimaluse olemasolu.

Reostuse
likvideerimine/puhastustööd:

Katta kogu leke absorbeeriva materjaliga (liiv, diatomiit, hape, universaalsed
siduained,
saepuru).
Käidelda saastunud materjali samuti nagu jäätmeid vastavalt punktile 13..

Isikukaitsemeetmed

Järgida ohutusmeetmeid ja kanda kaitsevarustust (vt. p. 8)

7. Käitlemine ja hoidmine.
Käitlemine
Informatsioon ohutuks
käitlemiseks

Käitlemise ajal pöörata tähelepanu tavapärasele kemikaalide ettevaatusabinõule.
Järgida kasutusjuhendit.

Informatsioon tule - ja
plahvatusvastase kaitse kohta:

Erimeetmed puuduvad.

Säilitamine:

-

Hoiustamissoovitused:

Ainet hoida jahedas, kuivas ja külma eest kaitstud kohas.

Informatsioon ladustamise kohta
tavalises hoidlas:

Ärge hoidke toidukaupu, jooke ja loomasööta samas laoruumis.

Täiendav informatsioon
hoiustamistingimuste kohta

Hoida lastele ja koduloomadele kättesaamatus kohas.
Avatud anumad tihedalt uuesti sulgeda.

8. Kokkupuute ohjamine töökeskkonnas ja isikukaitse
Üldine informatsioon

Vältida ebavajalikku kontakti ainega. Mitte süüa, juua ega suitsetada töökohal ja hoida
töökoht puhtana.
Vältida kokkupuudet silmade ja nahaga.
Pesta käsi enne pausi ja töö lõpus.

Hingamisteede kaitse

Tavapäraste töötingimuste juures erimeetmeid ei eelda.

Käte kaitse

Neopreenist või nitriilkummikindad.

Silmanägemise kaitse

Vajadusel kasutada kaitseprille.

Naha kaitse

Kasutada tööriiete komplekti.

Töökeskkonna piirnormid

Pole tuvastatud.

Lisainformatsioon

Põhineb tegelikel õiguslikel siduvatel nimekirjadel.
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9. Füüsikalised ja keemilised omadused.
Kuju ja värv

valkjas piimjas

Aurutihedus

Andmed puuduvad

Lõhn

Kergelt ebameeldiv

Tihedus 20°C juures

≈ 1,0

Keemispunkt

>100°C

Mahumass

kasutamatu

pH (keskkond)

≈ 7,0

Lahustuvuskoefitsient

Vees lahustuv

Isesüttimispunkt

Andmed puuduvad

Viskoossus

kasutamatu

Muu

-

Plahvatavuse
omadused – ülemine
ja alumine piir

toode ei ole tuleohtlik

10. Püsivus ja reaktsioonivõime.
Ohtlik lagunduvus

Tavatingimustes stabiilne.

Sobimatud tingimused

Andmed puuduvad.

Ohtlikud reaktsioonid

Andmed puuduvad.

Lisainformatsioon

Stabiilne tavatingimustes

11. Toksilisus.
Toksilisus

Andmed puuduvad.

Nahale sattumisel

Antud toode ei kuulu nahaärritajate hulka.

Silma sattumisel

Puudub ärritav toime

Ülitundlikkuse teave

Andmed puuduvad.

Lisateave

Vastavalt meie kogemustele ja olemasolevale teabele tootel puudub
kahjustav mõju, kui seda kasutatakse vastavalt kasutusjuhendile.

12. Keskkonnateave.
Veekeskkonna toksilisus

EC50/48h> 100 mg / l (Vesikirp (Daphnia magna))
IbC50/72h >100 mg/l (Selenastrum capricornutum (Vetikad))
IrC50/72h >100 mg/l (Selenastrum capricornutum (Vetikad))
LC50/96h >100 mg/l (Sebrakala (Danio rerio))

Toksilisuse mõju mesilastele:

Suuline LD50/suuline> 63,063 g / mesilase kohta (Biene)
LD50/kontakt> 63,063 g / mesilase kohta (Biene)

Toksilisuse mõju vihmaussidele:

LC50/14d>1000mg/kg (vihmauss, Eisenia fetida)

Muu

Laiendatud laborikatsetega röövlestade peal (Typhlodromus pyri) ei tuvastatud toote
kahjulikke mõjusid.
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Testitud kontsentratsioon mesilaste mürgisuse katsetel vastab maksimaalsele
võimalikule kogusele
(=lahjendamata toode).

13. Jäätmetekäitlus.
Toote utiliseerimine

Toode tuleb viia vastavasse jäätmete ringlussevõttu, mitte segada majapidamise
prügisse või valada kraanikaussi või tualetti.

Tootepakendi utiliseerimine

Tühjad ja põhjalikud pestud konteinerid on võimalik ümbertöödelda või saata
utiliseerimisele.

Jäätmed:

53103: taimekaitsevahendid ja biotsiidid (vastavalt Austria seadusele)

Tootmisjäätmete kategooria

20 01 19 pestitsiidid

Käitlus

Käitlus vastavalt ametlikele eeskirjadele

14. Veonõuded.

ADR/RID (auto/raudtee)

Ei klassifitseeru

15. Normatiivne informatsioon
EES klassifikatsioon

Ained, mida tuleb märkida
etiketile

Toode on klassifitseeritud vastavalt EK ettekirjutustele (direktiiv 2003/82/EC)..
Märgistamine toimub vastavalt
riiklikule loale (Austria taimekaitsevahendite seadus 1997).
Sümbol
-

-

R – lausete tekst
S – lausete tekst
2 Hoida lastele kättesaamatus kohas.
13 Hoida eemal toiduainetest, joogist ja loomasöödast.
20/21 Kasutamise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada.
24/25 Vältida kemikaali sattumist nahale ja silma.

16. Muu.
Teave antud Toote Ohutuskaardi kohta puudutav vaid eespool nimetatud toodet ja ei pruugi olla rakendatav muu toote või protsessi kohta. Omaniku
isiklikuks vastutuseks jääb eelkõige antud toote konkreetse kasutamise informatsiooni täielikkus ja reaalsusele vastavus.

Andmed on võrreldud eelmise versiooniga. Lõigud 7,11,13

:

