BIZTONSÁGI ADATLAP
1, A készítmény neve: UNIFOSZ 50 EC ROVARÖLŐ PERMETEZŐSZER
2.
Gyártó cég neve:
Florin Vegyipari és Kereskedelmi Rt.
Cím: 6725 Szeged Kenyérgyári út 5.
Telefon: 62/473-522 .
Telefon/fax: 62/469-365
3. Összetétel / információ az alkotó anyagokról (veszélyes)
Kémiai név

konc. %

CAS-szám

Diklorfosz
Xilol
1-kloro-2,3-epoxipropán

48-50
48-49≈1

62-73_7
1330-20-7
106-89-8

4. Veszélyesség szerinti besorolás veszélyes irtószer
Forgalmazási kategória: II
5. Elsősegélynyújtás
Veszélyes minősítésű irtószerekre vonatkozó előírásokat kell betartani
Ellenszere: Atropin
6. Tűzveszélyesség
Tűz- és robbanásveszélyes! Tűzveszélyességi osztály B
7. Óvintézkedés baleset esetén
Óvatos munkával kerülni kell a szer e1csepegésél, a tömény szer és a permetlé szembe,
bőrre jutását, belégzését, lenyelését. Munka közben gyakori kézmosás a munka végeztével
zuhanyozás és ruhaváltás szükséges.
Mérgezéskor vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani. majd a
helyszíni elsősegélynyújtás után ( szerves foszforsavészter mérgezés) orvosi ellátást kell
biztosítani. Egyéni védőfelszerelés használata (kesztyű, védőruha) kötelező.
8. Kezelés és tárolás
Eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen 2 évig tárolható
9. Az egészséget nem veszélyezteti) használat feltételei

Egyéni védőfelszerelés: gumicsizma, védőruha, védőkalap, védőkesztyű, X-betétes
keretálarc
Munkaegészségügyi várakozási idő: 3 nap
Élelmezés egészségügyi várakozási idő:
Gombapince, paprika, paradicsom
3 nap
Szőlő, gyümölcs, bab, borsó
5 nap
Egyéb
7 nap
10. Fizikai és kémiai tulajdonságok
A termék alkalmazása előtt figyelmesen, olvassa el a használati utasítást!
Külső: színtelen kissé viszkózus folyadék.
11..Stabilitás és reakciókészség
Eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen tárolva a termék stabil, 2 évig tárolható
12.Toxikológiai adatok
Veszélyes irtószer
Hatóanyaga: szerves foszforsavészter
13. Ökotoxicitás
Tilos a szert, annak maradékát csomagoló burkolatát állóvízbe, folyóba, vízfolyásba vagy
tározókba juttatni, valamint ezek partjától mén 50 méteres sávon belül használni.
14. Hulladékkezelés
A szer csol11agolóanyagburkolatát veszélyes hulladékként kell kezelni
15. Szállításra vonatkozó előírások
A veszélyes készítmény telephelyen kívüli szállításának, illetve szállítási csomagolásának
részletes szabályait a veszélyes áruk szállítására vonatkozó rendelkezések állapítják meg.
16. Szabályozási információk
R mondatok:
10-48/23/24/25-51-57
S mondatok:
3/9/14/49-24/25-28-36/37 /39-38-45-51-60
Egyéb
Engedély szám: MÉM 80.741/1970 MÉM 53.893/1974

