Biztonság technikai adatlap (MSDS) a Fertiplus NPK 4-3-3
használatához
1.Termék és gyártó azonosítása
Termék
Gyártó
EU engedély szám
Telephone
Fax

Fertiplus NPK 4-3-3
Ferm-O-Feed B.V.,
P.O. BOX 12, 5480 AA Schijndel
The Netherlands
NL 7185
+31 735431008
+31 735498360

2.Összetétel
Fertiplus nem tartalmaz semmilyen veszélyes összetevőt az EU és a nemzeti
szabályozásnak megfelelően.
3.Veszélyes összetevők azonosítása
Fertiplus nem tartalmaz fizikai/kémiai, környezeti vagy emberi egészséget károsító
veszélyes anyagokat.
4.Elsősegély nyújtás
Hatás és tünetek:

Nem ismert semmilyen specifikus hatás vagy tünet.

Elsősegély nyújtás
Belélegzés:

Vigyük a beteget ki a friss levegőre. Hívjunk orvost
ha bármlyen komplikáció lépne fell.
Termék szájba kerülése esetén: Mossuk ki a beteg száját vízzel. Hívjunk orvost ha
bármilyen komplikáció lépne fell.
Bőrrel érintkezés:
Távolítsuk el a szennyeződést a beteg bőréről.
Hívjunk orvost, ha bármilyen komplikáció lépne fel.
Szembe jutás:

Elsősegély nyújtó védelme:

Date of issue: 01-05-2007
Conforms to 93/112/EC

Bő vízzel legalább 10 percen át mossuk ki a beteg
szeméből a szennyeződéseket. Az első öblítést
követően, távolítsuk el a kontaktlencsét a beteg
szeméből, majd folytassuk az öblítést. Hívjunk
orvost, ha bármilyen komplikáció lépne fel.
A sérülések elkerülése érdekében, használjon megfelelő
védőfelszerelést (lásd 8. szakasz).
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5.Tűzvédelmi előírások
Használható tűzoltó készülékek:

Bármilyen tűzoltó készülék használata
megengedett.
A vízoltáshoz használt vizet elkülönítve
kell tárolni.
Égés következtében oxidok, illetve
nitrogen és szén monoxidok
keletkezhetnek.

Speciális tűzoltási eljárás:
Veszélyes, hőre bomló anyagok:

6.Baleseti óvintézkedések
Személyi óvintézkedések:
Környezeti óvintézkedések:
Tisztítási javaslatok:

Speciális védőfelszerelés használata nem indokolt
Kiszóródás megakadályozása.
Gyüjtse össze a kiszóródott anyagot lezárt
tartályban.

7.Kezelés és tárolás
Kezelés:
Tárolás:

Kerüljük el a porfelhő képződését.
Speciális védőfelszerelés használata nem indokolt. A
terméket hűvös, száraz, jól szellőző helyen kell
tárolni.
Csomagoló anyag:
A terméket zsákban vagy Big Bag-ben kell tárolni
8.Kitettség/személyi védelem
Műszaki intézkedések:
Foglalkozási ártalom határértékei:
Személyi védőfelszerelés:

Helyi elszívó alkalmazása javasolt.
Foglalkozási ártalom határérték nem került
megállapításra Hollandiában.
Speciális személyi védőfelszerelés
alkalmazása nem indokolt.

9.Fizaikai és kémiai jellemzők
Fizikai megjelenés:
Szín:
Szag:
Bomlási hőmérséklet:
Víz oldhatóság:

Granulátum, pellet
Barnás
Jellegzetes
150-200C
Oldható (szuszpenzió)

10.Stabilitás és reakcióképesség
Stabilitás:
Normál körülmények között hosszú ideig stabil
marad.
Elkerülendő körülmények:
Kerüljük a nedvességet, a magas hőt, és az éghető
anyagokat.
Veszélyes reakciók:
Nem jellemző.
Veszélyes bomlási termék:
Nem ismert.
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11.Toxikológiai információk
Mérgezőségre utaló információk nem ismertek.
12.Ökológiai információk
Perzisztencia/Bomlékonyság:
biodegradable.

A termék biológiailag lebomlik.

13.Megsemmisítés
Megsemmisítés módja:

A megsemmisítés a helyi rendelkezések
alapján történik.
A hulladékokat elkülönített helyen kell tárolni.
A lehetséges szennyezések elkerülése
érdekében a hulladékokat ipari vagy
veszélyes hulladékként kell kezelni.
Megfelelő tisztítás után a szennyeződött
csomogolóanyagok újra hasznosíthatóak.

Hulladékok kezelése:

Szennyeződött csomagolóanyagok:

14.Szállításra vonatkozó szabályok
Nemzeti szállítási szabályok:
Szállítási szabályok nem vonatkoznak rá.
Nemzetközi szállítási szabályok az EU-n belül: Egységes szabályok - EC 1774/2002.
Nemzetközi szállítási szabályok az EU-n kívül: Szállítási szabályok nem vonatkoznak rá,
engedély szám NL7185 kiadva a VWA bizonyítvánnyal.
15.Szabályozó rendelkezések
EU szabályozás és besorolás:
Fertiplus nem tartalmaz semmilyen veszélyes
alkotórészt (67/548/EEC-88/379/EEC) összhangban az EC szabályozásokkal
(91/155/EEC). Gyártva az EC 1774/2002 engedély alapján.
16.Egyéb információk
A biztonság technikai adatlap a kiadás időpontjában a legjobb tudásunk szerinti korrekt
információkat tartalmazza. Útmutatóként használandó a termék biztonságos kezelése,
tárolása, megsemmisítése, szállítása során. Nem tartalmaz garanciát és nem kezelendő
termék leírásként sem. A fenti információk csak a fent leírt termékre vonatkoznak és
nem alkalmazhatóak más anyagokkal vagy folyamatokkal kombinációban.
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