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

Symbio Compost Tea Pack

Synonyymit (jos olemassa):
Toimittaja:

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

Edustaja Suomessa:

Schetelig Oy
Tiilitie 14
01720 Vantaa
Suomi

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

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

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

Kompostoitu kasviaines, humushapot, disakkaridi, merileväuute, kuivattu kasviaines.
Ei mitään

3) Vaaran yksilöinti
Erityiset vaarat:
Keskeiset vaarat:

Ei mitään
Ei mitään

4) Ensiaputoimenpiteet
Hengitys:
Iho:
Roiskeet silmiin:
Nieleminen:
Välitön hoito / vasta-aine:
Jälkivaikutukset:

Siirrä potilas pois altistumisalueelta, pidä lämpimänä ja levossa. Jos oireet jatkuvat, hakeudu lääkäriin.
Pese likaantunut ihoalue vedellä.
Huuhtele silmiä runsaalla määrällä vettä tai silmävesiliuosta 10 minuutin ajan. Hakeudu lääkäriin, jos oireet jatkuvat.
ÄLÄ YRITÄ oksennuttaa. Juo paljon vettä. Hakeudu lääkäriin mahdollisimman pian.
Hoito oireiden mukaan
Voi aiheuttaa allergisia reaktioita herkillä.

5) Palontorjuntatoimenpiteet
Sopivat sammuttimet:
Sopimattomat sammuttimet:
Vaaralliset hajoamistuotteet:
Erityiset palontorjuntavarusteet:

Ympäröivän tulipalon mukaan
Ei mitään
Voi muodostaa haitallisia kaasuja ja hiilen oksideja
Ympäröivän tulipalon mukaan

6) Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä
Turvallisuuteen liittyvät varotoimet: Käytä kasvojensuojainta ja suojakäsineitä, jos pienhiukkasia on paljon.
Ympäristöön kohdistuvat varotoimet: Suuri määrä ainetta rehevöittää vesistöjä.
Puhdistustoimet:
Kerää irtotuote talteen ja pakkaa se uudelleenkäyttöä tai hävittämistä varten. Pese jäljelle jäänyt tuote viemäriin.
7) Käsittely ja varastointi
Käsittely:
Varastointi:
Pidä etäällä:
Sopivat säilytysmateriaalit:

Ilmanvaihto: Tavanomaiset pölyltä ja kompostilta suojaavat varotoimet.
Lämpötila-alue 5–35 ºC
Kuumat ja kosteat paikat
Muovisäkit ja -astiat

8) Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet
Hengitys:
Kädet:
Silmät:
Iho:
Hygieniatoimet:

Käytä kasvojensuojainta, jos ilmassa on pölyä.
Käytä suojakäsiteitä ainetta käsiteltäessä.
Käytä suojalaseja, jos ilmassa on pölyä.
Käytä pölyltä suojaavia vaatteita. Pese ennen seuraavaa käyttökertaa.
Älä päästä tuotetta pinnoille, joilla käsitellään elintarvikkeita.

9) Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet
Olomuoto:
Sulamispiste/-alue:
Hapettavat ominaisuudet:
Suhteellinen tiheys:
Vesiliukoisuus:
Liukoisuus liuotinaineeseen:
Hajoamislämpötila:

Komposti ja erilaiset ruskeat rakeiset aineet.
Ei käytettävissä
Ei mitään
+/-1,0
Jotkin aineosista ovat liukenevia
Jotkin aineosista ovat liukenevia
Biologinen aktiivisuus loppuu lämpötilassa >40 ºC.

10) Stabiilisuus ja reaktiivisuus
Tunnetut vaaralliset reaktiot:
Vältettävät aineet:
Vaaralliset hajoamistuotteet:

Ei mitään
Voimakkaat hapot ja emäkset
Ei mitään

11) Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot
Vaikutukset:

Ei tiedossa

12) Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle
Vaikutukset ympäristölle:
Liikkuvuus:
Hajoavuus:
Myrkyllisyys vesieliöille:

Edistää kasvien kasvua.
Ei mitään
Kasvualusta on täysin biohajoava.
Rikastuttaa ravinteita vesistöissä.

13) Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat
Aine:
Säilytysastia:

Lakaise muoviseen tai paperiseen astiaan uudelleenkäyttöä tai hävittämistä varten. Pese jäljelle jäänyt tuote viemäriin.
Säilytä kuivassa paikassa muovisäkeissä tai -astioissa. Pese jäljelle jäänyt tuote viemäriin.

14) Kuljetustiedot
Ei erityisiä varotoimia:

Ei sovellu:
Tieliikenne (vaarallisten aineiden kuljettaminen säiliöautoissa ja säiliökonteissa)
Vaarallisten aineiden kuljettaminen pakkauksissa tieliikenteessä

15) Lainsäädäntöä koskevat tiedot
Toimittajan pakkausmerkinnät:
Pakkausmerkinnän nimi:
Symbio Compost Tea Starter
Varoitusmerkki:
Ei mitään
R-lausekkeet:
Ei mitään
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..
S22 Vältettävä pölyn hengittämistä.
S26 Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin.
S36 Käytettävä sopivaa suojavaatetusta.
S47 Säilytettävä alle 35 °C lämpötilassa.
S62 Jos kemikaalia on nielty, älä oksennuta: haettava lääkinnällistä apua välittömästi ja näytettävä tätä pakkausta tai etikettiä.
ETY-numero:

Ei luokiteltu

16) Muut tiedot
Tätä ainetta käytetään yleensä seuraaviin käyttötarkoituksiin: Biologisen aktiivisuuden ja sienijuuren muodostuksen parantaminen
urheilukenttien nurmikoilla.
Kosteuden on oltava alle 2 %.
Edellä mainitut tiedot perustuvat vallitsevaan parhaaseen tietämykseen tämän asiakirjan valmistushetkellä. Emme vastaa
laadusta tai tuotteesta. Käyttäjän tulee varmistaa itse, että tuote on täysin sopiva käyttötarkoitukseen.

H&Sdata/ Compost Tea Starter

