--SÄKERHETSDATABLAD-Utfärdat:2006-02-27
Ersätter:

VAZYL A
SIDA: 1 av 2

1. Namnet på produkten och företaget
Handelsnamn:VAZYL A
Produkttyp/användning: oil/viruskontroll i utsädespotatis
Kemisk/Teknisk produktbenämning:
Tillverkare/Leverantör: C.C.L , Z.I. Le Maux – Rue du Bulsson du Roi, F-60881 Le Meux Cedex, France
Tel +33-3-44915310 Fax +33-3-44915313
Importör/Distributör: Nordisk Alkali AB, Hanögatan 8, 211 24 Malmö
Tel: 040 - 18 70 10
Utfärdare:Nordisk Alkali AB
Tel vid olycksfall: 040-18 70 10
Kemiakuten: 020-996000

2. Farliga egenskaper
Hälsofarliga egenskaper: Inga
Miljöfarliga egenskaper: Inga

3. Sammansättning/ämnenas klassificering
Parfinolja (vit olja)

Halt
817g/l

4. Första hjälpen
Stänk i ögonen:. Skölj omedelbart med mycket vatten i 15 minuter. Använd ej neutraliserande medel. Kontakta
läkare.
Inandning: Uppsök frisk luft. Kontakta läkare om andningsproblem uppstår.
Hudkontakt: Tvätta omedelbart med mycket vatten och tvål. Ta av förorenade kläder före tvättning.
Förtäring:. Framkalla ej kräkning. Kontakta läkare.

5. Åtgärder vid brand
Lämpliga brandsläckningsmedel. Pulver, skum eller koldioxid. Undvik utsläpp av släckvatten till avlopp, brunnar
eller vattendrag.
Brandsläckningsmedel som av säkerhetsskäl inte får användas: Brandspruta med hög kapacitet
(föroreningsrisk).
Speciell skyddsutrustning för brandmän: Hetta/ öppen eld: Komprimerad luft/ syrgasapparat, skyddskläder.
Farliga omvandlingsprodukter: Vid förbränning avges giftiga gaser/ånga

6. Åtgärder vid spill/oavsiktliga utsläpp
Personliga skyddsåtgärder: Använd skyddsutrustning. se punkt 8
Miljöskyddsåtgärder: Undvik att förorena jord och vatten. Häll aldrig i avlopp. Täta så att inga föroreningar
förekommer. Vid större spill kontakta Räddningstjänsten.
Saneringsmetoder: Valla in utspilld sprutvätska med sand, jord eller annat absorptionsmedel alternativt sågspån
och samla upp. Behandla som miljöfarligt avfall.

7. Hantering och lagring
Hantering: Läs etiketten och medföljande bruksanvisning före användning. Hantera endast i välventilerat
utrymme. Undvik kontakt med ögon och hud. Undvik inandning av sprutdimma eller ångor. Tvätta förorenade
kläder efter användning. Tvätta händerna efter avslutat arbete.
Lagring: Lagras torrt och svalt samt åtskilt från födoämnen och utsäde. Lagras alltid i originalförpackning.
Förvaras oåtkomligt för barn och husdjur. Rester, spill och ej rengjort tomemballage är miljöfarligt avfall.

8. Begränsning av exponeringen /personliga skyddsåtgärder
Begränsning av exponeringen: Se till så att ventilationen är god vid hantering och tillredning av sprutvätska.
Undvik kontakt med ögon och hud samt inandning av preparat och sprutdimma. Möjligheter till ögontvätt ska
finnas tillgängligt på arbetsområdet.
Personlig skyddsåtgärder:
Ögonskydd: Använd skyddsglasögon eller visir.
Skyddshandskar: Använd skyddshandskar och skyddskläder
Hygieniska åtgärder: Får ej komma i kontakt med livsmedel, drycker eller djurfoder. Tvätta händerna före raster
och omedelbart efter hantering av produkten. Undvik direktkontakt med ämnet och inandning av ångor. Ät, drick
eller rök ej under hanteringen. Byt förorenade kläder som tvättas omsorgsfullt. Rengör skyddsutrustningen väl
efter arbetets slut.

9. Fysikaliska och kemiska egenskaper
Utseende:
Lukt:
Färg:
PH-värde:
Kokpunkt ºC

Flytande
Någon
Klar, färglös
Inge uppgift
Ingen uppgift

--SÄKERHETSDATABLAD-Utfärdat:2006-02-27
Ersätter:
Smältpunkt
Flampunkt
Självantändning
Densitet g/ml
Löslighet i vatten
Fetlöslighet:
Löslighet i lösningsmedel:

VAZYL A
SIDA: 2 av 2
Ingen uppgift
>200 °C
>200 °C
0,840
blandbart
Totalt lösligt
Lösligt i de flesta organiska lösningsmedel

10. Stabilitet och reaktivitet
Stabilitet: Stabilt i rumstemperatur under normala förhållanden
Farliga omvandlingsprodukter: Vid förbränning avges giftiga gaser/ånga (kolmono oxid, koldioxid, rök, NxOy)
Material som skall undvikas: Undvik kontakt med starka oxiderade medel

11. Toxikologisk information
Allmän information: Produkten innehåller inga substanser klassificerade som hälsofarliga i koncentrationer som
skulle kunna orsaka fara enligt EU direktivet.
Långtidseffekt: Inga påvisade
Inandning: Produkten vid 20ºC har så lågt ångtryck så inandningskoncentrationen har ingen påverkan på hälsan.
Hudkontakt: LD50 /dermalt/ kanin > 2000 mg/kg
Hud sensibiliserande: Ej
Ögonen: Ej irriterande
Oralt intag: LD50 /oralt/ råtta > 2000 mg/kg

12. Ekotoxikologisk information
Bioackumulering: Ingen information
Akvatisk giftighet: LC 50 (96h)= >1000 mg/l (forell)
Nedbrytning och persistens: Bryts ned
Miljö toxicitet: Inga problem vid normal användning

13. Avfallshantering
Avfall från överskott/oanvända produkter: Enligt lokala och nationella bestämmelser. Se till att materialet inte
förorenar grundvattnet. Förorena inte vatten.
Förorenad förpackning: Återanvänd inte tömd behållare. Förorena inte sjöar, vattendrag eller diken med kemikalie
eller använda behållare.
Förbrukat tomemballage sköljs omsorgsfullt (minst 3 ggr) med vatten. Häll sköljvattnet i spruttanken. Rengjort
tomemballage bör lämnas för energiåtervinning vid härför avsedd uppsamlingsplats inom kommunen. (Vi är
anslutna till REPA, tel. 0200-880310).

14 Transportinformation
Produkten är inte transportklassad

15. Gällande bestämmelser
Produkten klassas som ej som farligt gods och behöver enligt EU-direktiven inte märkas eller packas
som farligt gods.
Riskupplysningar och skyddsanvisningar (varningstext)
R fraser – inga enligt EU-direktiven
S2 Förvaras oåtkomligt för barn
S 13 Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder
S 20 Ät inte eller drick inte under hanteringen
S 21 Rök inte under hanteringen

16. Övrig information
Information i detta säkerhetsdatablad avser endast att vara en vägledning för säker hantering, användning,
bearbetning, lagring, transport, avfallshantering och utsläpp, och skall inte anses vara en garanti eller en
kvalitetsspecifikation. Informationen hänför sig endast till det angivna materialet och gäller inte för detta material
använt i kombination med något annat material eller i process om inte angivet i texten.

