E Marker A/S
Produktsäkerhetsdatablad
Tour Turf All Season 12-1-20

Namnet på ämnet och bolaget
Marknadsförs av:
E Marker A/S
Padborgvej 3, Bov
DK – 6330 Padborg
+45 74670808
I nödsituation +45 40597467
Mail: Carsten@emarker.dk
Produktnamn: TourTurf All Season 12-1-20
Användning / Beskrivning av produkten. Mini- och maxigranulerat gödselmedel för gräsmattor.

Sammansättning/information om beståndsdelar:
Innehåller en blandning av gödningsämnen, varav ingen är klassificerad som farlig. Produkten kan innehålla superfosfat,
kaliumklorid, brunkol, kaliumsulfat, kaliumnitrat, urea, kali, nitrat, ureaformaldehyd, spårämnen och coatingmaterial som olja och
kaolin.

Farliga egenskaper:
Ej klassificerat som farligt enligt den kemiska information som finns. Långvarig hud- eller ögonkontakt kan förorsaka irritation. Intag
i små mängder har inte någon giftig effekt, medan intag i stora mängder kan vara skadligt för mage och tarm. Inandning i höga
koncentrationer kan irritera näsa och luftvägar.

Åtgärder vid första hjälpen:
Hudkontakt: Tvätta omedelbart med stora mängder vatten och tvål.
Ögonkontakt: Badda ögat i rinnande vatten i 15 minuter.
Intag: Skölj munnen med vatten.
Inandning: Vid inandning av stora mängder, sök läkare.

Brandbekämpningsåtgärder:
Vid brand ska godkänd släckningsutrustning användas.
Kan avge giftig rök vid förbränning.
Använd andningsutrustning vid släckning.
Bär skyddskläder för att förhindra kontakt med hud och ögon.

Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp:
Undvik utsläpp i vattendrag och sjöar. Använd skyddsutrustning vid rengöring. Efter rengöring ska det uppsamlade materialet
bortskaffas i märkt och godkänd behållare.

Hantering och lagring:
Förvaras i originalemballage i kyligt, torrt och ventilerat rum. Ska förvaras utom räckhåll för barn, och på avstånd från drycker och
livsmedel. Får inte förvaras i närheten av syror.
Hantering: Undvik kontakt med ögon och hud. Undvik kraftig dammutveckling vid hantering. Man får varken äta eller röka vid
användningen av produkten. Man ska tvätta sig noga efter hantering av produkten.

Begränsning av exponeringen/personligt skydd:
Andningsskydd:
Andningsskydd behövs normalt inte.
Skydd av händer:
Skyddshandskar.
Ögonskydd:
Skyddsglasögon. Se till att det finns möjlighet till ögonsköljning.

Fysikaliska och kemiska egenskaper:
Utseende: Fint grått granulat med svag eller ingen lukt
Löslighet: Delvis lösligt i kallt vatten
Analys: Se analysdeklaration på originalförpackning

Stabilitet och reaktivitet:
Stabilitet: Stabilt under normala förhållanden.
Förhållanden som ska undvikas: Hög värme.
Material som ska undvikas: Starka oxiderande preparat. Starka syror.
Farliga nedbrytningsprodukter: Avger giftig rök vid förbränning.

Toxikologisk information, symptom:
Hudkontakt: Lätt irritation kan uppstå på kontaktytan.
Ögonkontakt: Irritation och rodnad kan förekomma.
Intag: Halsirritation kan förekomma.
Inandning: Irritation i halsen samt tryck över bröstet kan förekomma.

Ekologisk information:
Mobilitet:
Gödselprodukten är vattenlöslig och ska hållas på avstånd från vattenmiljö.
Nedbrytbarhet:
Biologiskt nedbrytbar.
Bioackumuleringspotential: Ingen potential för bioackumulering.
Andra negativa effekter: Minimal ekotoxicitet.

Avfallshantering:
OBS! Användaren ska vara uppmärksam på att det möjligtvis kan finnas lokala eller nationella avfallsbestämmelser. Undvik
bortskaffande i närheten av vattendrag och sjöar.

Transportinformation:
Ej klassificerat som farligt gods.

Gällande föreskrifter:

Farosymboler:
Ingen betydande fara.
Skyddsfraser:
S22: Undvik inandning av damm.
S25: Undvik kontakt med ögonen.
S26: Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare.
OBS! Föreskrifterna ovan omfattar endast de viktigaste föreskrifterna, som speciellt gäller den produkt som beskrivs i
säkerhetsdatabladet. Användaren ska vara uppmärksam på att det eventuellt kan existera bestämmelser som kompletterar dessa
föreskrifter. Var god se alla relevanta nationella, internationella och lokala föreskrifter och bestämmelser.

Annan information:
Annan information: Säkerhetsdatablad i enlighet med förordning.
Ansvarsfriskrivning: Ovannämnda information anses vara korrekt, men gör inte anspråk på att vara allomfattande, och får endast
betraktas som vägledande. Bolaget har inget ansvar för skador som uppstår på grund av hantering av eller kontakt med ovannämnda
produkt.
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