
 

 

VARUINFORMATIONSBLAD 
 

enligt EG-Direktiv 2001/58/EG 
 
 

 
Tryckdatum: 19-okt-2005 Reviderad datum: (invalid date)Revisionsnummer: 0

1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET  OCH BOLAGET/FÖRETAGET
 
Namnet på ämnet och preparatet 
 
Produktkod: 21310 (A)
Handelsnamn: Fur Balkonplanzen

 
Användning av Substansen/Beredningen 
 
Rekommendation beträffande 
användning:

Gödselmedel. 

 
Namnet på bolag/företag The Scotts Company (Nordics) A/S

Naverland 34
DK-2600 Glostrup
Tel: +45 70 22 51 01
Fax: +45 43 96 61 01 

Nödtelefonnummer: Vänligen kontakta +45 70 22 51 01 i nödfall eftersom det ännu inte finns något 
nödtelefonnummer i Europa. 
 

 
2. SAMMANSÄTTNING/UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR

 
Kemisk produktbenämning
 

Komponenter CAS-Nr Vikt % EG-Nr. Klassificering
Kaliumnitrat, KNO3 7757-79-1 5 - 10% 231-818-8 O;R08 

Ammoniumnitrat, NH4NO3 6484-52-2 5 - 10% 229-347-8 O;R08 

 
 
För den kompletta texten för R-fraserna nämnda i denna sektion, se under sektion 16 
 

3. FARLIGA EGENSKAPER
 

 

 

Ingen

Produkten är icke farlig i enlighet med direktiv 1999/45/EG
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4. FÖRSTA HJÄLPEN
 
Generell rekommendation: Hälsoskadliga effekter är inte kända och inte förväntade vid normal användning. 
 
Förtäring: Skölj munnen med vatten och drick sedan mycket vatten. Kontakta läkare om besvär 

kvarstår. 
 
Inandning: ingen risk vid inandning. 
 
Kontakt med hud: Tvätta omedelbart med mycket vatten. 
 
Kontakt med ögon: Spola omedelbart med mycket vatten, även under ögonlocken, i minst 15 minuter. 
  

5. BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER
 
Lämpligt brandsläckningsmedel:
koldioxid (CO2), pulver, vattenbesprutning. 
 
Brandsläckningsmedel som av säkerhetsskäl inte får användas:
brandspruta med hög kapacitet
 
Särskilda exponeringsfaror som härrör från själva substansen eller beredningen dess förbränningsprodukter 
eller avgivna gaser:
Produkten kan vid förbränning avge:  . ammoniak. Kväveoxid . 
 
Speciell skyddsutrustning för brandpersonal:
Vid brand, använd en tryckluftsapparat, som andningsskydd. 
  

6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP
 
Personliga försiktighetsåtgärder:
Förorenade ytor blir extremt hala. 
 
Miljöskyddsåtgärder:
Spola inte ut i ytvatten eller avloppssystem. 
 
Saneringsmetoder:
Samlas upp på mekanisk väg i lämplig behållare för bortskaffande. Blanda in jord, sand och absorberande material. . 
Efter rengöring kan mindre återstoder spolas bort med vatten. 
 

7. HANTERING OCH LAGRING
 
Hantering:
Förebyggande skyddsåtgärder: Inga speciella tekniska skyddsåtgärder erfordras. 
 
Rekommendation för säker hantering: Undvik att produkten tillåts bli torr. Undvik kontakt med hud, 

ögon och kläder. 
 
Lagring:
Hantering och lagring: Förvaras i originalbehållare. Förvara vid temperatur mellan  

och  °C. 
 
Icke blandbara produkter: Ingen
 
Specifika användningsområden: Ingen. 
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Riskklassificering enligt VCI (Tyskland) 11
Riskklassificering enligt VbF (Tyskland) Undantagen
 

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD
 
Tekniska åtgärder: Sörj för lämplig ventilation.
 
Begränsning av exponeringen på 
arbetsplatsen
 
Personlig skyddsutrustning
 
 Andningsskydd: Personlig andningsskyddsutrustning behövs normalt inte
 
 Skyddshandskar: neoprenhandskar. 
 
 Ögonskydd: tättslutande skyddsglasögon. 
 
 Skyddskläder: Använd vanliga, lätta arbetskläder. . 
 
 Åtgärder beträffande hygien Får ej komma i kontakt med livsmedel, drycker eller 

djurfoder. 
 
Exponeringsgränsvärden 
(hygieniska gränsvärden)

 
 

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER
 
Allmän information
 
Fysiskt tillstånd: vätska
Färg: gul-orange
Lukt: nästan luktfri 
 
Viktig Hälsosäkerhets- och Miljöinformation 
 
pH: 3,7  
Kokpunkt/kokpunktsområde: ~ 105  (°C) 
Brännbarhet (fast, gas): Produkten är inte självantändlig. 
Explosionsegenskaper: Ingen explosionsrisk föreligger  
Densitet: 1,12 g/m³ (20 °C)
Löslighet: blandbar
 
Ytterligare information
 
 
 

10. STABILITET OCH REAKTIVITET
 
Stabilitet: Stabil vid rekommenderade lagringsförhållanden.
 
 

 Czech Republic OEL Listed
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Förhållanden som skall undvikas:Undvik temperaturer över 40 °C utan tillräcklig ventilation.. 
 
Material som skall undvikas: Kontakt med starka baser frigör ammoniak.. zinc. brännbart material. 
 
Farliga sönderdelningsprodukter: Ingen sönderdelning vid normal lagring
  

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION
 
Innehållsuppgifter
 

 
Produktinformation
 
Lokala effekter
 
Hudirritation: Hälsoskadliga effekter är inte kända och inte förväntade vid normal användning. 
 
Ögonirritation: Hälsoskadliga effekter är inte kända och inte förväntade vid normal användning. 
 
Inandning: Hälsoskadliga effekter är inte kända och inte förväntade vid normal användning. 
 
Förtäring: Hälsoskadliga effekter är inte kända och inte förväntade vid normal användning. 
 

 
 
 

12. EKOLOGISK INFORMATION
 
Produktinformation
 
Vattenförorenande klass (WEC):  nwg:
 
Innehållsuppgifter

 
 
 

13. AVFALLSHANTERING
 
Avfall från överskott/oanvända 
produkter:

Använd produkten i sin helhet. Emballaget är industriellt avfall 

 
Förorenad förpackning: Om lokala bestämmelser så tillåter kan tomma behållare kastas på soptipp.
  
 

Ammoniumnitrat, NH4NO3

Ammoniumnitrat, NH4NO3

Ekotoxicitetseffekter EC50/48h/daphnia =100 µg/l
LC50/96h/rainbow trout =10 µg/l
EC50/72h/algae = 74000 µg/l

 LD50/oralt/råtta = 410 mg/kg
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 LD50/oralt/råtta =

 

3750mg/kg
Kaliumnitrat, KNO3
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14. TRANSPORTINFORMATION
 
Produktinformation
Fysiskt tillstånd: vätska
 
ADR-RID
 
UN-Nr: Ej transportklassificerad 
 
IATA-DGR
 
UN-Nr: Ej transportklassificerad 
 
IMO / IMDG   
 
UN-Nr: Ej transportklassificerad 
 
 

15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER
 
Faroindikation:
Denna produkt behöver inte klassificeras enligt EU-bestämmelserna. 
För att undvika risker för människor och miljö, följ bruksanvisningen.
 

 
 
 
Riskklassificering enligt VbF (Tyskland) Undantagen
 

16. ANNAN INFORMATION
 
R-frastexter nämnda under Sektion 2 
R 8 - Kontakt med brännbart material kan orsaka brand.
 
Anledning för änbdring:
inte tillämpligt
 
Beredd av:
Avdelningen för frågor om bestämmelser.  
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Informationen i detta dokument är enligt Scott's kännedom och övertygelse, korrekt och tillförlitligt vid den tidpunkt då det 
framställdes. Scott utfärdar emellertid inte någon garanti, vare sig uttrycklig eller underförstådd, vad gäller noggrannheten 
och tillförlitligheten. Scott påtar sig ej heller ansvar för förlust eller skada som uppkommer vid bruk av detta. Ingen 
auktorisering ges eller underförstås till att använda någon patenterad uppfinning utan licens. Dessutom påtar sig Scott 
inget ansvar för skada som uppstått på grund av onormalt bruk, ignorering av rekommenderade rutiner eller från de risker 
som följer med detta produktslag. 
 

Slut varuinformationsblad 
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