KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE
1) Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot
Tuotteen nimi:

Symbio Bio Booster 8.7.7

Tuotetunnus: 1452s

Toimittaja:

Symbio
Unit 8 Coopers Place
Combe Lane
Wormley
Surrey GU8 5SZ

Puh: 01428 685762
Fax: 01428 685702
www.symbio.co.uk

Edustaja Suomessa:

Schetelig Oy
Tiilitie 14
01720 Vantaa
Suomi

Puh: 09 852 061
Fax: 09 854 0664
schetelig@schetelig.com

2) Koostumus ja tiedot aineosista
Koostumus:
Mahdollisesti vaaralliset aineosat:

Orgaanista alkuperää oleva lannoite, joka sisältää hydroloitua proteiinia
Voi ärsyttää silmiä ja aiheuttaa iho-oireita herkillä ihmisillä.

3) Vaaran yksilöinti
Vaaraton.
4) Ensiaputoimenpiteet
Altistumisreitti
Hengitys:
Iho:
Roiskeet silmiin:
Nieleminen:

Siirrä potilas raittiiseen ilmaan. Hakeudu lääkäriin, jos oireet jatkuvat.
Huuhtele runsaalla vedellä. Hakeudu lääkäriin, jos oireet jatkuvat.
Voi aiheuttaa ärsytystä ja tulehduksen. Huuhtele runsaalla vedellä. Hakeudu lääkäriin.
Hakeudu lääkäriin.

5) Palontorjuntatoimenpiteet
Syttymisherkkyysluokka:
Ennaltaehkäisy:
Sammutusaineet:
Vaaratilanteet:

Syttymätön
Kastele säilytysastiat vedellä, jos ne altistuvat tulelle.
Ympäröivän tulipalon mukaan
Voi muodostaa kaasuja hajoamiseen asti kuumentuessaan. Älä hengitä kaasuja.

6) Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä
Henkilöihin kohdistuvat varotoimet: Käytä kumikäsineitä ja -jalkineita. Käytä suojalaseja ja suojavaatteita.
Ympäristöön kohdistuvat varotoimet:
Vuotamisen estäminen:
Pidä vuodot kurissa imukykyisen aineen, esim. sahanpurun tai hiekan, avulla. Laita aine
merkittyihin, tiiviisiin säiliöihin tai muovipusseihin hävittämistä varten. Vältä viemäreiden ja
vesiväylien saastuttamista.
Jätteiden käsittely:
Hautaaminen paikallisten viranomaismääräysten mukaisesti.
7) Käsittely ja varastointi
Varastointi:

Varastoi suljetuissa säilytysastioissa viileässä ja kuivassa paikassa.
Älä anna jäätyä äläkä altista korkeille lämpötiloille.

8) Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet
Altistumisen
ehkäiseminen:
Henkilönsuojaimet:
Hengittäminen:
- Käsien suojaaminen:
- Ihon suojaaminen:
- Silmien suojaaminen:

Ei käytettävissä
Nitriilikäsineitä voi käyttää henkilökohtaisen hygienian turvaamiseksi.
Käytä suojapukua ja kumisaappaita, kun käsittelet vuotoja.
Kasvojensuojain (BS2092 G1), kun on olemassa roiskumisvaara.

9) Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet
Fysikaalinen olomuoto:
Väri:
Haju:
pH-arvo:
Kiehumispiste (oC):
Tiheys:
o
Leimahduspiste ( C):
Itsesyttymislämpötila (oC):
Liukoisuus:

Neste
Ruskea
Orgaaninen
Ei määritetty
Ei määritetty
1,25 kg/l
Ei luokiteltu helposti syttyväksi
Ei käytettävissä
Ei määritetty

10) Stabiilisuus ja reaktiivisuus
Stabiilisuus:
Tuote on vakaa normaaleissa olosuhteissa.
Vaaralliset hajoamistuotteet:
Ei tiedossa
Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus: Älä sekoita voimakkaiden happojen tai emästen kanssa.
11) Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot
Yleinen myrkyllisyys:
Suun kautta rotalle LD50 (mg/kg):
Kaniinin iholle annosteltuna LD50 (mg/kg):
Rotalle hengitysteitse LC50 (mg/l/4h):

Tälle tuotteelle ei ole määritetty myrkyllisiä vaikutuksia.
Ei tunnettu
Ei tunnettu
Ei tunnettu

12) Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle
Aineosat ovat biohajoavia. Vältä vesistöjen saastuttamista.
Sisältää kasvien kasvun kannalta olennaisia ravinteita. Ei määritetty haitalliseksi ympäristölle.

Pysyvyys ja hajoavuus:
Myrkyllisyys:

13) Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat
Tuote:
Säilytysastiat:

Käytä paikallista viranomaista tai valtuutettua jätteenkäsittelijää.
Huuhtele huolellisesti ja kierrätä.

14) Kuljetustiedot
Ei sovellu:
Tieliikenne (vaarallisten aineiden kuljettaminen säiliöautoissa ja säiliökonteissa)
Vaarallisten aineiden kuljettaminen pakkauksissa tieliikenteessä
15) Lainsäädäntöä koskevat tiedot
Tämä tuote on luokiteltu ja merkitty direktiivin 2000/59/EY ja vuonna 1991 annettujen lannoitemääräysten mukaisesti.
Toimittajan pakkausmerkinnät:Valmistajan luokitus
Pakkausmerkinnän nimi:
Symbio Nugro 8.7.7
Varoitusmerkki:
Ei mitään
R-lausekkeet:
R36 Ärsyttää silmiä.
R37 Ärsyttää hengityselimiä.
R38 Ärsyttää ihoa.
S-lausekkeet:

S2 Pidettävä lasten ulottumattomissa.
S8 Säilytettävä kuivana.
S13 Ei saa säilyttää yhdessä elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa.
S20 Syöminen ja juominen kielletty kemikaalia käsiteltäessä.
S26 Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin.
S36 Käytettävä sopivaa suojavaatetusta.
S62 Jos kemikaalia on nielty, älä oksennuta: haettava lääkinnällistä apua välittömästi
ja näytettävä tätä pakkausta tai etikettiä.
S24 Varottava kemikaalin joutumista iholle.
S25 Varottava kemikaalin joutumista silmiin.

16) Muut tiedot
Edellä mainitut tiedot perustuvat vallitsevaan parhaaseen tietämykseen ja valmistajan antamiin tietoihin tämän asiakirjan valmistushetkellä.
Emme vastaa laadusta tai tuotteesta. Käyttäjän tulee varmistaa itse, että tuote on täysin sopiva käyttötarkoitukseen.

