15. Oplysninger om regulering

Akut
Indånding
Der er ingen farlige dampe over produktet.
Indtagelse
Indtagelse af større mængder kan give ubehag.
Hudkontakt
Kan virke let irriterende.
Øjenkontakt
Kan fremkalde irritation af øjet.
Risiko for overfølsomhed
Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. Symptomerne er rødme, hævelse, vabler og sårdannelse - udvikles oftest langsomt.
Langtidsvirkninger
Ingen kendte.

135 mm

12. Miljøoplysninger
Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand.
Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje.
Økotoksicitet
Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

13. Forhold vedrørende bortskaffelse
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder
bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Kommunekemis affaldsgruppe: T Affaldsfraktion: 05.12
EAK-kode: Afhængigt af branche og anvendelse f.eks. 02 01 08 Landbrugskemikalieaffald indeholdende farlige stoffer.
Absorptionsmiddel/klude forurenet med produktet:
Kommunekemis affaldsgruppe: Z Affaldsfraktion: 05.99
EAK-kode: 15 02 02 Absorptionsmidler, filtermaterialer, aftørringsklude og beskyttelsesdragter forurenet med farlige stoffer.

14. Transportoplysninger
Transporten skal finde sted efter nationale og/eller internationale regler for transport af farligt gods på vej og sø i henhold til ADR og IMDG.
ADR: UN 3082 ; MILJØFARLIG VÆSKE, N.O.S. (Bentazon) ; 9 ; III
IMDG: UN 3082 ; ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Bentazon) ; 9 ; III
Klassificeringskode: M6 Fareseddel ADR: 9 Farenummer: 90
Flammepunkt: -°C Fareseddel IMDG: 9 IMDG EmS.: F-A, S-F
Transport efter afsnit 1.1.3.6 (den undtagne mængde/frimængde): Faktor: 1. Maksimal samlet mængde per transporterende enhed: 1000 kg.
Begrænsede mængder
ADR: Max. 5 l pr. indvendig emballage og max. 30 kg pr. kolli ved kombinationsemballage. Ved anvendelse af krympe- eller strækfolie er grænsen 5 l pr.
indvendig emballage og max. 20 kg pr. kolli (indvendige emballager skal være af metal eller plast, som ikke let går i stykker eller perforeres).
IMDG: Max. 5 l pr. indvendig emballage og max. 30 kg pr. kolli ved kombinationsemballage. Ved anvendelse af krympe- eller strækfolie er grænsen 20 kg
brutto pr. kolli (indvendige emballager skal være af metal eller plast, som ikke let går i stykker eller perforeres).

16. Andre oplysninger

Farebetegnelse: Lokalirriterende; Miljøfarlig
Faresymboler: Xi;N
Indeholder
Bentazon (480 g/l)
R-sætninger
Lokalirriterende
Miljøfarlig
Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. (R43)
Giftig for organismer, der lever i vand, kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. (R51/53)
S-sætninger
Opbevares utilgængeligt for børn. (S2)
Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. (S13)
Undgå indånding af aerosoltåger. (S23)
Undgå kontakt med huden. (S24)
Kommer stof på huden vaskes straks med store mængder vand. (S28)
Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet. (S37)
For at beskytte grundvandet må dette produkt eller andre produkter, der indeholder bentazon, kun anvendes 1 gang om året forår-sommer i de i brugsanvisningen anførte samlede maksmimale doseringer for aktivstoffet. I etablerede græsmarker kan anvendelsen ske indtil 1. september.
(SPe 1)
Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand.
Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje. (SP1)
Anden mærkning
ADVARSEL
For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje.
Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.
Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad samt Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.
Anvendelsesbegrænsning
Må kun anvendes til ukrudtbekæmpelse i vårsæd med udlæg, ærter, kløver til frø, majs frøgræs samt græs- og kløvergræsmarker til slæt og/eller afgræsning.
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.
Må i korn ikke anvendes senere end 10 uger før høst.
Må i ærter med og uden bælg og helsæd ikke anvendes senere end 7 uger før høst.
Må i tørrede ærter og foderærter ikke anvendes senere end 9 uger før høst.
Må i kløver til frø ikke anvendes senere end 6 uger før høst.
Må i græs- og kløvergræsmarker til slæt/afgræsning ikke anvendes senere end 2 uger før slæt/afgræsning.
Må i majs ikke anvendes senere end 2 uger før høst.
Må ikke anvendes nærmere end 2 m fra vandmiljøet (søer og vandløb mm.).
Unge under 18 år må ikke erhvervsmæssigt anvende eller udsættes for produktet. Unge over 15 år er dog undtaget denne regel, hvis produktet indgår som
et nødvendigt led i en uddannelse.
Krav om uddannelse
Sprøjtecertifikat/-bevis, jf. Miljøstyrelsens regler om bekæmpelsesmidler.
Kemikaliesikkerhedsvurdering
Der er ikke udført kemikaliesikkerhedsvurdering.

Branche
Landbrug
Emballage
5 liter plastdunke
Anvendte kilder
Miljøstyrelsens bekendtgørelse om listen over farlige stoffer nr. 923/2005.
At-Vejledning C.0.1, 2005, Grænseværdier for stoffer og materialer.
Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører mv. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø nr. 559/2002.
+ Forordning 1907/2006/EF.
Arbejdstilsynets bekendtgørelse om unges arbejde, 239/2005.
Miljøstyrelsens bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler, 533/2003 samt ændring af bekendtgørelsen, 558/2003 + senest ændret ved 1273/2006.
ADR 2007 udgave og IMDG 2006 udgave.
Miljøstyrelsens bekendtgørelse om affald nr. 1634/2006.
Miljøstyrelsens bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter nr. 329/2002, senest ændret
ved nr. 970/2005 + Direktiv 2006/8/EF.
Øvrige oplysninger
Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet på baggrund af leverandørens oplysninger om fysisk/kemiske egenskaber og samtlige indholdsstoffer i
produktet.
Ordlyd af R-sætninger i punkt 3
R22 Farlig ved indtagelse.
R35 Alvorlig ætsningsfare.
R36 Irriterer øjnene.
R43 Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.
R52/53 Skadelig for organismer, der lever i vand, kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.
Der er foretaget ændringer i følgende punkter
1,2,3,4,11,13,15,16.
Chemtox A/S, Pakhustorvet 4, 6000 Kolding Tlf.: +45 75508811, Fax: +45 75508810, E-mail: Chemtox@Chemtox.dk (Udarbejdet i Toxido®)

IT-BENTAZONE DK

CCL Label A/S
Telefon 8710 8710
Telefax 8710 8760

OB-nr.:

30706655

Ukrudtsmiddel

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vårsæd med udlæg, ærter, kløver til frø, majs, frøgræs
samt græs- og kløvergræsmarker til slæt og/eller afgræsning.

ADVARSEL:

Godkendt

Deres nr.:

For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje.
Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. (R 43)
Giftig for organismer, der lever i vand: kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet (R51/53)
Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet (S37)
Undgå indånding af aerosoltåger (S23)
Undgå kontakt med huden (S24)
Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs
nærmere i den eventuelt lovpligtige leverandørbrugsanvisning samt i
Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.
Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf.
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vårsæd med udlæg, ærter,
kløver til frø, majs, frøgræs samt græs- og kløvergræsmarker til slæt
og/eller afgræsning.
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.
Må i korn ikke anvendes senere end 10 uger før høst.
Må i ærter med og uden bælg og helsæd ikke anvendes senere end
7 uger før høst.
Må i tørrede ærter og foderærter ikke anvendes senere end 9 uger
før høst.
Må i kløver til frø ikke anvendes senere end 6 uger før høst.

Godkendt med rettelse

Dato:

2007.08.15

Etiket str.:

135x175 mm

Farver:

Sort + P reflex blå + P021

Åbnes her

11. Toksikologiske oplysninger

Ny korrektur fremsendes

Korrektur nr.: 1
Sign.

LIMSIDE

Lokalirriterende

Miljøfarlig

Må i græs- og kløvergræsmarker til slæt/afgræsning ikke anvendes
senere end 2 uger før slæt/afgræsning.
Må i majs ikke anvendes senere end 2 uger før høst.
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (søer og
vandløb mm.)
For at beskytte grundvandet må dette produkt eller andre produkter,
der indeholder bentazon, kun anvendes 1 gang om året forår-sommer i de i brugsanvisningen anførte samlede maksimale doseringer
for aktivstoffet. I etablerede græsmarker kan anvendelsen ske indtil
1. september.
Undgå at forurene vandmiljøet med produkter eller med beholdere,
der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand. Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje.
Opbevares utilgængeligt for børn.
Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
LÆS FØRST VEDLAGTE BRUGSANVISNING
FØRSTEHJÆLP: Hvis midlet kommer i øjnene, skyl straks med vand i
mindst 15 min. Ved indånding søg frisk luft. Ved indtagelse skylles munden med vand, drik rigeligt vand eller mælk og forsøg at fremkalde
opkastning. Fjern forurenet tøj og vask huden med store mængder vand
og sæbe ved kontakt med huden. Søg lægehjælp for alle som tilsyneladende har symptomer som følge af indånding, indtagelse, kontakt med
huden eller øjnene.

Ukrudtsmiddel, nr. 221-117
Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.
Analyse: Bentazon 480 g/l, 40,3%.
NETTOINDHOLD: 5 LITER.
Flydende.
Fabrikationsnummer:
Opbevares frostfrit.

INTER-TRADE AALBORG A/S
Halsvej 139 - 9310 Vodskov - Telefon 98 93 89 77
-5-

-6-

135 mm

144 mm

BRUGSANVISNING:
IT-BENTAZONE DK er et kontaktmiddel, der virker på de grønne
plantedele, derfor virker IT-BENTAZONE DK kun på fremspiret
ukrudt. IT-BENTAZONE DK anvendes til bekæmpelse af visse
tokimbladede ukrudtsarter.
ANVENDELSE:
Det bedste resultat opnås ved sprøjtning i varmt vejr (20° C), høj
luftfugtighed (70-90%) og høj lysintensitet. Der skal desuden vælges et sprøjtetidspunkt, hvor der efter sprøjtningen er udsigt til
stabilt varmt vejr med høj luftfugtighed. Temperaturen om natten
må ikke være under 7-8° C. Sprøjt tidligt om morgenen, hvor
planterne er saftspændte. Planterne må ikke være så dugvåde, at
sprøjtevæsken løber af bladene. Overskyet og koldt vejr vil reducere virkningen af IT-BENTAZONE DK. Der må ikke sprøjtes ved
udsigt til nattefrost. Der skal være 6 timers tørvejr efter udsprøjtningen.
SPRØJTETEKNIK:
For at opnå en god effekt skal der anvendes korrekt dysetype,
korrekt justerede dyser, tilstrækkeligt tryk og den rigtige vandmængde.
DYSE NR.
TRYK
HASTIGHED
UDSPRØJTET
VÆSKEMÆNGDE
4110-16
3 atm.
6,7 km/t
ca. 200 l/ha
ISO F025
3 atm.
6,0 km/t
ca. 200 l/ha
ISO LD025
3 atm.
6,0 km/t
ca. 200 l/ha
ISO F02
3 atm.
4,8 km/t
ca. 200 l/ha
ISO LD02
3 atm.
4,8 km/t
ca. 200 l/ha
DOSERING, SPRØJTETIDSPUNKT m.m.
ÆRTER TIL MODENHED OG GRØNNE ÆRTER:
Delt sprøjtning (split).
1. 0,4 ltr. IT-BENTAZONE DK + 0,75 ltr. STOMP pr. ha.
Sprøjtning på ukrudtets kimbladstadie.
2. 0,5 ltr. IT-BENTAZONE DK + 0,75 ltr. STOMP pr. ha.
Sprøjtning 7-10 dage senere på nyfremspiret ukrudt.
For at opnå et godt resultat, er det en forudsætning, at begge
sprøjtninger udføres og at sprøjtningerne udføres på de angivne
tidspunkter, idet de 2 angivne sprøjtninger skal ses som een samlet løsning.
Hvis ovennævnte sprøjtninger udføres under optimale forhold og
som beskrevet ovenfor, vil der opnås en tilfredsstillende bekæmpelse af følgende ukrudtsarter:
Hvidmelet gåsefod, vejpileurt, ferskenpileurt, kamille, ærenpris,
raps, agerkål, hyrdetaske, fuglegræs, agerstedmoder, tvetand,

alm. brandbæger, hanekro og gul okseøje.
Såfremt første sprøjtetidspunkt, nævnt under splitsprøjtning, forpasses bør følgende sprøjteplan anvendes:
1,0 ltr. IT-BENTAZONE DK + 1,5 ltr. STOMP pr. ha.
Sprøjtning på ukrudt med max 2 løvblade.
Der må påregnes en nedsat effekt af denne sprøjtning på f.eks.
snerlepileurt, vejpileurt, hanekro og gul okseøje i forhold til splitsprøjtningen nævnt ovenfor.
ÆRTER MÅ IKKE TROMLES SENERE END EN UGE FØR OG TIDLIGST EN UGE EFTER SPRØJTNING MED IT-BENTAZONE DK.
DER MÅ IKKE TILSÆTTES PENETRERINGSOLIE VED SPRØJTNING I
ÆRTER.
VÅRSÆD MED UDLÆG AF RØD- OG HVIDKLØVER I BLANDING
MED GRÆS TIL AFGRÆSNING OG/ELLER SLÆT:
1,0 ltr. IT-BENTAZONE DK + 1,0 ltr STOMP pr. ha.
Sprøjtetidspunkt: På ukrudtets kimbladstadie, når kløveren har
udviklet spadebladet.
Bekæmper bredbladet ukrudt, kamille, hvidmelet gåsefod, agerkål, kornvalmue m.fl.
VÅRSÆD MED UDLÆG AF RØD- OG HVIDKLØVER ELLER
LUCERNE TIL AFGRÆSNING OG/ELLER SLÆT:
1,25 ltr. IT-BENTAZONE DK + 1,0 ltr. STOMP pr. ha.
Sprøjtetidspunkt: På ukrudtets kimbladstadie, når kløveren og
lucernen har udviklet spadebladet.
Bekæmper bredbladet ukrudt, kamille, hvidmelet gåsefod, agerkål, kornvalmue m.fl.
HELSÆD (BYG/ÆRTE BLANDING):
1,0 ltr. IT-BENTAZONE DK + 1,0 ltr. STOMP pr. ha.
Sprøjtetidspunkt: På ukrudtets kimbladstadie.
Bekæmper bredbladet ukrudt, kamille, hvidmelet gåsefod, agerkål, kornvalmue m.fl.
VÅRSÆD MED UDLÆG AF HVID- OG RØDKLØVER TIL FRØ:
1,25 ltr. IT-BENTAZONE DK + 1,0 ltr. STOMP pr. ha.
Sprøjtning på ukrudtets kimbladstadie, når kløveren har udviklet
spadebladet.
Bekæmper bredbladet ukrudt, kamille, hvidmelet gåsefod, agerkål, kornvalmue m.fl.
DET ER VIGTIGT, AT UDLÆGGET BLIVER SÅET I EN DYBDE, SÅ DER
IKKE ER DIREKTE KONTAKT MELLEM FRØ OG SPRØJTEVÆSKE.
RØD- OG HVIDKLØVER TIL FRØPRODUKTION:
2,0-3,0 ltr. IT-BENTAZONE DK + penetreringsolie pr. ha.

145 mm

Ukrudtsmiddel

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vårsæd med udlæg, ærter, kløver til frø, majs, frøgræs
samt græs- og kløvergræsmarker til slæt og/eller afgræsning.

For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje.
Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. (R 43)
Giftig for organismer, der lever i vand: kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet (R51/53)
Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet (S37)
Undgå indånding af aerosoltåger (S23)
Undgå kontakt med huden (S24)
Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs
nærmere i den eventuelt lovpligtige leverandørbrugsanvisning samt i
Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.
Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf.
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vårsæd med udlæg, ærter,
kløver til frø, majs, frøgræs samt græs- og kløvergræsmarker til slæt
og/eller afgræsning.
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.
Må i korn ikke anvendes senere end 10 uger før høst.
Må i ærter med og uden bælg og helsæd ikke anvendes senere end
7 uger før høst.
Må i tørrede ærter og foderærter ikke anvendes senere end 9 uger
før høst.
Må i kløver til frø ikke anvendes senere end 6 uger før høst.

Lokalirriterende

Miljøfarlig

Må i græs- og kløvergræsmarker til slæt/afgræsning ikke anvendes
senere end 2 uger før slæt/afgræsning.
Må i majs ikke anvendes senere end 2 uger før høst.
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (søer og
vandløb mm.)
For at beskytte grundvandet må dette produkt eller andre produkter,
der indeholder bentazon, kun anvendes 1 gang om året forår-sommer i de i brugsanvisningen anførte samlede maksimale doseringer
for aktivstoffet. I etablerede græsmarker kan anvendelsen ske indtil
1. september.
Undgå at forurene vandmiljøet med produkter eller med beholdere,
der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand. Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje.
Opbevares utilgængeligt for børn.
Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
LÆS FØRST VEDLAGTE BRUGSANVISNING
FØRSTEHJÆLP: Hvis midlet kommer i øjnene, skyl straks med vand i
mindst 15 min. Ved indånding søg frisk luft. Ved indtagelse skylles munden med vand, drik rigeligt vand eller mælk og forsøg at fremkalde
opkastning. Fjern forurenet tøj og vask huden med store mængder vand
og sæbe ved kontakt med huden. Søg lægehjælp for alle som tilsyneladende har symptomer som følge af indånding, indtagelse, kontakt med
huden eller øjnene.

Ukrudtsmiddel, nr. 221-117
Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.
Analyse: Bentazon 480 g/l, 40,3%.
NETTOINDHOLD: 5 LITER.
Flydende.
Fabrikationsnummer:
Opbevares frostfrit.

INTER-TRADE AALBORG A/S
Halsvej 139 - 9310 Vodskov - Telefon 98 93 89 77

-1-

149 mm

146 mm

IT-BENTAZONE DK
ADVARSEL:

08/07

-7-

08/07

Udsprøjtes under optimale vækstforhold, som beskrevet ovenfor,
i maj måned.
Laveste dosering anvendes ved dagtemperaturer over 15° C og
nattemperaturer over 10° C.
Bekæmper burresnerre, korsblomstret ukrudt, kamille i rosetstadiet inden strækningsvæksten.
FRØGRÆS SAMT GRÆS OG KLØVERGRÆSMARKER TIL SLÆT
OG/ELLER AFGRÆSNING:
I høståret når græs og ukrudt er i god vækst om foråret (ofte i
slutningen af april eller først i maj) 2,0 ltr. IT-BENTAZONE DK pr.
ha. (Penetreringsolie kan evt. tilsættes).
MAJS:
Delt sprøjtning (split)
1. 0,4 ltr. IT-BENTAZONE DK + 1,25 ltr. STOMP + penetreringsolie pr. ha.
Sprøjtning på ukrudtets kimbladstadie.
2. 0,5 ltr. IT-BENTAZONE DK + 1,25 ltr. STOMP + penetreringsolie pr. ha. Ved nyfremspiring af ukrudt ca. 7-10 dage senere.
For at opnå et godt resultat, er det en forudsætning, at begge
sprøjtninger udføres og at sprøjtningerne udføres på de angivne
tidspunkter, idet de 2 angivne sprøjtninger skal ses som een
samlet løsning.
ENKELT SPRØJTNING:
1,0 ltr. IT-BENTAZONE DK + 2,5 ltr. STOMP + penetreringsolie pr.
ha.
Udsprøjtning på ukrudt med 2-3 løvblade.
Under optimale forhold, som beskrevet ovenfor, vil ovennævnte 2
sprøjteplaner normalt bekæmpe: Almindeligt frøukrudt herunder
sort natskygge, hvidmelet gåsefod og burresnerre, men der kan
være behov for en forudgående eller efterfølgende behandling
med et andet middel eller middelkombination.
PENETRERINGSOLIER: Der findes forskellige penetreringsolier
på markedet, og de anbefalede doseringer af disse varierer betydeligt, derfor bør doseringen for hvert enkelt produkt følges.
TILBEREDNING AF SPRØJTEVÆSKEN:
Fyld sprøjtetanken halvt med vand, start omrøreren. Tilsæt ITBENTAZONE DK, tilsæt dernæst kombinationsprodukt og til sidst
penetreringsolie. Fyld, under stadig omrøring tanken helt op med
vand. Fortsæt omrøring under kørslen. Udsprøjtning udføres
umiddelbart efter blandingen.

RENGØRING AF SPRØJTEUDSTYR:
Tankspuledyse monteret.
Efter sprøjtning skal sprøjteudstyret rengøres grundigt.
Husk at tømme sprøjten helt mellem hver skylning/vask. Aktiver
alle haner/ventiler. Hæv trykket så meget, at overtryksventilen fra
det selvrensende filter udløses.
1. Sprøjten tømmes helt for sprøjtevæske i marken.
2. Straks efter sprøjtning skylles sprøjten grundigt med rent
vand både indvendigt og udvendigt. Tøm tanken ved at sprøjte skyllevandet ud gennem bom og dyser. Sprøjt skyllevandet
ud over den afgrøde, der lige er behandlet.
3. Fyld tanken med 10-15% af tankkapaciteten (100-150 l/1000
l tank). Tilsæt et fedtopløsende rensemiddel. Sprøjt lidt af
vaskevandet ud gennem bom og dyser, så disse sættes i blød.
Lad omrøring og tankspuledyser køre i mindst 15 minutter
inden indholdet tømmes ud gennem bom og dyser. Sprøjt
vaskevandet ud over den afgrøde, der lige er behandlet. Fjern
til sidst bundproppen, så også ”sumpen” tømmes ud.
4. Dyser og sier afmonteres og renses med en blanding af vand
og fedtopløsende rensemiddel.
5. Skyl tanken grundigt i 5 minutter med rent vand. Skyllevandet
sprøjtes ud gennem bom og dyser.
Ingen tankspuledyse monteret.
I stedet for at anvende 10-15% af tankkapaciteten som nævnt
under punkt 3, skal tanken fyldes helt med vand.
Traktor og sprøjte rengøres udvendigt med vand tilsat et fedtopløsende rensemiddel – også under traktorens bug.
BORTSKAFFELSE AF RESTER OG TOM EMBALLAGE:
Rester skal afleveres til den kommunale modtageordning for farligt affald.
Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den
tomme beholder bør skylles inden bortskaffelsen. Skyllevandet
hældes op i sprøjtevæsken.
OPBEVARING:
Opbevares frostfrit.
OMRYSTES FØR BRUG.
INTER-TRADE AALBORG A/S - HALSVEJ 139
9310 VODSKOV - TLF. 98.93.89.77.
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Sikkerhedsdatablad

7. Håndtering og opbevaring

IT-Bentazone DK
1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden
PR-nummer: Miljøstyrelsens reg. nr.: 221-117
Udarbejdet den: 11-06-2007 / ABB
Erstatter den: 21-03-2007
Anvendelse: Ukrudtsmiddel
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vårsæd med udlæg, ærter, kløver til frø,
majs, frøgræs samt græs- og kløvergræsmarker til slæt og/eller afgræsning.

Leverandør:
Inter-Trade Aalborg A/S
Halsvej 139
DK-9310 Vodskov
Tlf.: +45 9825 7700 Fax: +45 9825 7710
Nødtelefonnr.: +45 9825 7700
E-mail: inter@mail.tele.dk

8. Eksponeringskontrol/Personlige værnemidler

2. Fareidentifikation
Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. Giftig for organismer, der lever i vand, kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer
Einecs nr.
215-185-5
246-585-8

CAS nr.
1310-73-2
25057-89-0

Stoffer
Natriumhydroxid
Bentazon

Klassificering
C;R35
Xn;R22 Xi;R36 R43 R52/53

Håndtering
Se under punkt 8 for oplysninger om forholdsregler ved brug og personlige værnemidler.
Opbevaring
Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. Bør opbevares i tættillukket emballage.
Opbevares frostfrit.

w/w%
5-10
40,3
(480 g/l)

Note

Se punkt 16 for ordlyd af R-sætninger

4. Førstehjælpsforanstaltninger
Indånding
Søg frisk luft.
Indtagelse
Skyl munden grundigt og drik 1-2 glas vand i små slurke. Søg læge ved vedvarende ubehag.
Hud
Fjern forurenet tøj. Vask huden længe og grundigt med vand.
Øjne
Hvis produktet kommer i øjnene skylles med vand (helst fra øjenskyller) til irritationen ophører. Søg læge ved fortsat irritation.
Øvrige oplysninger
Ved henvendelse til læge medbringes sikkerhedsdatabladet eller etiket. Symptomer: Se punkt 11.

Forholdsregler ved brug
Der skal være adgang til rindende vand og øjenskyller. Vask hænder før pauser, toiletbesøg og efter endt arbejde. Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har
regler for anvendelsen. Læs nærmere i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.
Åndedrætsværn
Opblanding: Ikke påkrævet.
Udbringning med traktor; spredebom; lukket førerhus; slukket ventilationsanlæg: Ikke påkrævet.
Handsker og beskyttelsestøj
Opblanding: Brug handsker, overtræksbukser/forklæde og støvler.
Udbringning med traktor; spredebom; lukket førerhus; slukket ventilationsanlæg: Brug handsker, overtræksbukser og støvler.
Øjenværn
Opblanding: Brug beskyttelsesbriller ved risiko for stænk i øjnene.
Udbringning med traktor; spredebom; lukket førerhus; slukket ventilationsanlæg: Ikke påkrævet.
Grænseværdier
Indholdsstoffer
Grænseværdi
Anmærkninger
Natriumhydroxid
2 mg/m3
L
Anmærkninger
L: Betyder at grænseværdien er en loftsværdi som på intet tidspunkt må overskrides.
Kontrolmetoder
Overholdelse af de angivne grænseværdier kan kontrolleres ved arbejdshygiejniske målinger.

9. Fysisk/kemiske egenskaber
Udseende: Væske
Massefylde: 1,190 g/ml

10. Stabilitet og reaktivitet

5. Brandbekæmpelse
Sluk med pulver, skum, kulsyre eller vandtåge. Brug ikke vandstråle, da det kan sprede branden. Brug vand eller vandtåge til nedkøling af ikke antændt
lager. Hvis det kan gøres uden fare, fjernes beholdere fra det brandtruede område. Undgå indånding af dampe og røggasser - søg frisk luft.

Produktet er stabilt ved anvendelse efter leverandørens anvisninger.

6. Forholdsregler over for udslip ved uheld
Anvend de samme værnemidler som nævnt under punkt 8. Spild må ikke udledes til kloak og/eller overfladevand. Kontakt myndighederne i forbindelse
med forurening af jord og vandmiljø samt ved udslip til kloak. Spild inddæmmes og opsamles med sand eller andet absorberende materiale og overføres til
egnede affaldsbeholdere. Se punkt 13 for bortskaffelse.
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