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PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden
1.1. Produktidentifikator
Produktets form : Blandinger
Produktnavn : FAST BAIT mod fluer

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

1.2.1. Relevante identificerede anvendelser
Vigtigste anvendelseskategori : Erhvervsmæssig anvendelse
Relevante identificerede anvendelser for stoffet 
eller blandingen, samt anvendelser, der frarådes

: For at bekæmpe flyvende dyr på steder

Relevante identificerede anvendelser for stoffet 
eller blandingen, samt anvendelser, der frarådes

: Insektbekæmpelsesmiddel

1.2.2. Anvendelser der frarådes
Ingen tilgængelige oplysninger
1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet
Tanaco (Trading as Pelsis Denmark)
Gentevej 11
6705 Esbjerg - Denmark
T +4575144800 - F +4575143184
tanaco@tanaco.dk - www.tanaco.dk

1.4. Nødtelefon

Land Firmanavn Adresse Nødtelefonnummer Bemærkning
Danmark Giftlinjen

Bispebjerg Hospital
Bispebjerg Bakke 23
2400 København NV

+45 82 12 12 12

PUNKT 2: Fareidentifikation
2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering ifølge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]Blandinger/Stoffer: SDB EU 2015: I henhold til Forordning (EU) 2015/830 (Bilag II 
til REACH)
Farlig for vandmiljøet — kronisk fare, 
Kategori 1

H410 

H-sætningernes fulde ordlyd: se punkt 16

 

Fysisk-kemiske, sundhedsmæssige og miljømæssige skadevirkninger
Ingen tilgængelige oplysninger

2.2. Mærkningselementer

Mærkning ifølge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP] Extra labelling to displayExtra classification(s) to display 
Farepiktogrammer (CLP) :

GHS09

Signalord (CLP) : Advarsel
Faresætninger (CLP) : H410 - Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer
Sikkerhedssætninger (CLP) : P501 - Indholdet/beholderen bortskaffes i ...

2.3. Andre farer
Ingen tilgængelige oplysninger

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer
3.1. Stoffer
Ikke relevant

3.2. Blandinger

mailto:tanaco@tanaco.dk
www.tanaco.dk
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Navn Produktidentifikator % Klassificering ifølge 
Forordning (EF) nr. 
1272/2008 [CLP]

imidacloprid (ISO), 1-(6-chlorpyridin-3-ylmethyl)-N-
nitroimidazolidin-2-ylidenamin

(CAS nr) 138261-41-3
(EC-nummer) 428-040-8
(EC Index nummer) 612-252-00-4

0,5 Acute Tox. 4 (Oral), H302
Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 1, H410

(Z)9-tricos-9-ene (muscalure) (CAS nr) 27519-02-4
(EC-nummer) 248-505-7

0,1 Skin Sens. 1, H317

Ordlyd af H-sætninger: se punkt 16
 

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger
4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger
Førstehjælp efter indånding : Sørg for indånding af frisk luft. Ved ubehag, kontakt læge. Ved ulykkestilfælde eller ved 

ildebefindende er omgåænde lægebehandling nødvendig; vis etiketten, hvis det er muligt.
Førstehjælp efter hudkontakt : Så der er symptomer, konsultere en læge og vis etiketten eller emballagen. Skyl omgående 

tilsmudset tøj og hud med rigeligt vand, før tøjet fjernes. Fjern forurenede klæder og sko.
Førstehjælp efter øjenkontakt : Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Skyl forsigtigt med 

vand i flere minutter. Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. VED KONTAKT 
MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis 
dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

Førstehjælp efter indtagelse : Skyl munden. Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. Hvis personen er ved 
fuld bevidsthed, gives han/hun medicinsk aktivt kul at drikke. Giv aldrig en bevidstløs person 
noget at drikke.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede
Symptomer/skader efter indånding : Ingen ved normal brug.
Symptomer/skader efter hudkontakt : Ingen ved normal brug.
Symptomer/skader efter øjenkontakt : Ingen ved normal brug.
Symptomer/skader efter indtagelse : Forventes ikke at udgøre nogen væsentlig fare under forventede normale brugsbetingelser.

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig
Behandlingen er symptomatisk og understøttende.

PUNKT 5: Brandbekæmpelse
5.1. Slukningsmidler
Egnede slukningsmidler : Pulver. Skum. Vandtåge. Carbondioxid (kuldioxid).

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen
Ingen tilgængelige oplysninger

5.3. Anvisninger for brandmandskab
Beskyttelse under brandslukning : Gå ikke ind på brandområdet uden passende beskyttelsesudstyr, inklusive åndedrætsværn.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld
6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

6.1.1. For ikke-indsatspersonel
Ingen tilgængelige oplysninger

6.1.2. For indsatspersonel
Ingen tilgængelige oplysninger

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger
Undgå, at produktet kommer i kloakken og i drikkevand.

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning
Rengøringsprocedurer : Begræns dannelsen af støv mest muligt. Fej eller skovl spildt materiale op i en egnet beholder 

til deponering.

6.4. Henvisning til andre punkter
Se afsnit 8 angående hvilke personlige værnemidler, der skal bruges. Se afsnit 13 angående bortskaffelse af affald fra rengøring.

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring
7.1. Forholdsregler for sikker håndtering
Forholdsregler for sikker håndtering : Brug egnet beskyttelsesbeklædning.
Hygiejniske foranstaltninger : Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
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7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed
Tekniske foranstaltninger : Overhold gældende bestemmelser.
Særlige forskrifter for emballagen : Opbevares kun i den originale beholder.

7.3. Særlige anvendelser
Ingen tilgængelige oplysninger

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler
8.1. Kontrolparametre
Ingen tilgængelige oplysninger

8.2. Eksponeringskontrol

Beskyttelsesbeklædning - materialevalg:

Brug særligt arbejdstøj
 
Beskyttelse af hænder:

Ved gentagen eller langvarig hudkontakt, brug hansker

Beskyttelse af øjne:

Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj. Beskyttelsesbriller

Beskyttelse af krop og hud:

Normalt arbejdstøj
  
Begrænsning og overvågning af miljøeksponeringen:

Undgå udledning til miljøet.

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber
9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber
Tilstandsform : Faststof

 

Udseende : Granulat.
Farve : Gul.

 

Lugt : Ingen tilgængelige data
 

Lugtgrænse : Ingen tilgængelige data
 

pH : 6
 

pH af opløsning : 1 g/100ml
Relativ fordampningshastighed (butylacetat=1) : Ingen tilgængelige data

 

Smeltepunkt : Ingen tilgængelige data
 

Frysepunkt : Ingen tilgængelige data
 

Kogepunkt : Ingen tilgængelige data
 

Flammepunkt : Ingen tilgængelige data
 

Selvantændelsestemperatur : Ingen tilgængelige data
 

Nedbrydningstemperatur : Ingen tilgængelige data
 

Antændelighed (fast stof, gas) : Ingen tilgængelige data
 

Damptryk : Ingen tilgængelige data
 

Relativ damptæthed ved 20 °C : Ingen tilgængelige data
 

Relativ massefylde : Ingen tilgængelige data
 

Massefylde : 0,65 g/ml
Opløselighed : Produktet er opløseligt i vand.

 

Log Pow : Ingen tilgængelige data
 

Viskositet, kinematisk : Ingen tilgængelige data
 

Viskositet, dynamisk : Ingen tilgængelige data
 

Eksplosive egenskaber : Ingen.
 

Oxiderende egenskaber : Ingen.
 

Eksplosionsgrænser : Ingen tilgængelige data

9.2. Andre oplysninger
Ingen tilgængelige oplysninger
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PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet
10.1. Reaktivitet
Ingen tilgængelige oplysninger

10.2. Kemisk stabilitet
Produktet er stabilt ved normale håndterings- og opbevaringsbetingelser.

10.3. Risiko for farlige reaktioner
Ingen tilgængelige oplysninger

10.4. Forhold, der skal undgås
Fugtighed. Gnister. Meget høje temperaturer. Åben ild.

10.5. Materialer, der skal undgås
Stærke syrer. Stærke baser. Kraftige oxidationsmidler.

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter
Ingen kendt.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger
11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger
Akut toksicitet : Ikke klassificeret

FAST BAIT mod fluer 
LD 50 oral rotte > 2000 mg/kg
LD 50 hud rotte > 2000 mg/kg

(Z)9-tricos-9-ene (muscalure) (27519-02-4)
LD 50 oral rotte > 5 (≥ 0) g/kg
LD 50 hud rotte > 2 g/kg
LC50 inhalering rotte (mg/l) > 5,7 g/m³

Hudætsning/-irritation : Ikke klassificeret
pH: 6

Alvorlig øjenskade/øjenirritation : Ikke klassificeret
pH: 6

Respiratorisk sensibilisering eller 
hudsensibilisering

: Ikke klassificeret

Kimcellemutagenitet : Ikke klassificeret
Carcinogenicitet : Ikke klassificeret

Reproduktionstoksicitet : Ikke klassificeret
Enkel STOT-eksponering : Ikke klassificeret

Gentagne STOT-eksponeringer : Ikke klassificeret

Aspirationsfare : Ikke klassificeret
 

PUNKT 12: Miljøoplysninger
12.1. Toksicitet
Økologi - vand : Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

FAST BAIT mod fluer 
LC50 fisk 1 211 mg/l Imidacloprid
EC50 Daphnia 1 85,3 mg/l Imidacloprid
ErC50 (alger) > 10 mg/l 72h (Imidacloprid)

12.2. Persistens og nedbrydelighed
FAST BAIT mod fluer 
Persistens og nedbrydelighed Bionedbrydeligt.

(Z)9-tricos-9-ene (muscalure) (27519-02-4)
Persistens og nedbrydelighed Ikke etableret.

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

(Z)9-tricos-9-ene (muscalure) (27519-02-4)
Log Pow ≥ 8,2 (EEC A.8, OECD 107)
Bioakkumuleringspotentiale Ikke etableret.
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12.4. Mobilitet i jord
Ingen tilgængelige oplysninger

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering
Ingen tilgængelige oplysninger

12.6. Andre negative virkninger
Ingen tilgængelige oplysninger

PUNKT 13: Bortskaffelse
13.1. Metoder til affaldsbehandling
Product/Packaging disposal recommendations : Aflever dette materiale og dets beholder til et indsamlingssted for farligt affald og problemaffald.
Økologi - affald : Undgå udledning til miljøet.

PUNKT 14: Transportoplysninger
Svarende til kravene for ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

14.1. FN-nummer
UN-nr. (ADR) : 3077
UN-nr. (IMDG) : Ikke reguleret
UN-nr. (IATA) : Ikke reguleret

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)
Korrekt transportbetegnelse (ADR) : MILJØFARLIGT FAST STOF, N.O.S. (Imidialcloprid)
Officiel godsbetegnelse (IMDG) : Ikke reguleret
Korrekt transportbetegnelse (IATA) : Ikke reguleret
Beskrivelse i transportdokument (ADR) : UN 3077 MILJØFARLIGT FAST STOF, N.O.S. (Imidialcloprid), 9, III, (E)

14.3. Transportfareklasse(r)
ADR
Transportfareklasse(r) (ADR) : 9
Faresedler (ADR) : 9 

:

IMDG
Transportfareklasse(r) (IMDG) : Ikke reguleret

IATA
Transportfareklasse(r) (IATA) : Ikke reguleret

14.4. Emballagegruppe
Emballagegruppe (ADR) : III
Emballagegruppe (IMDG) : Ikke reguleret
Emballagegruppe (IATA) : Ikke reguleret

14.5. Miljøfarer
Miljøfarlig : Ja
Marin forureningsfaktor : Nej
Andre oplysninger : Ingen yderligere oplysninger tilgængelige

   
14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

- Vejtransport
Klassificeringskode (ADR) : M7 
Særlige bestemmelser (ADR) : 274, 335, 601, 375
Begrænsede mængder (ADR) : 5kg
Undtaget mængder (ADR) : E1
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Emballeringsforskrifter (ADR) : P002, IBC08, LP02, R001
Særlige emballagebestemmelser (ADR) : PP12, B3 
Bestemmelser om sammenpakning (ADR) : MP10 
Anvisninger for flytbare tanke og bulkcontainere 
(ADR)

: T1, BK1, BK2

Særlige bestemmelser for flytbare tanke og 
bulkcontainere (ADR)

: TP33

Tankkode (ADR) : SGAV, LGBV
Køretøj til tanktransport : AT
Transportkategori (ADR) : 3
Særlige bestemmelser for transport - Kolli 
(ADR)

: V13

Særlige bestemmelser for transport - Bulk 
(ADR)

: VC1, VC2 

Særlige bestemmelser for transport - 
Pålæsning, aflæsning og håndtering (ADR)

: CV13

Fareklasse nr. (Kemler nr.) : 90 
Orange identifikationsbånd :

Tunnelrestriktionskode (ADR) : E 

- Søfart
Ikke reguleret

- Luftfart
Ikke reguleret

14.7. Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL og IBC-koden
Ikke relevant

PUNKT 15: Oplysninger om regulering
15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

15.1.1. EU-regler
Følgende restriktioner er anvendelig i henhold til Bilag XVII i Fororning (EF) nr. 1907/2006 (REACH):

3. Flydende stoffer eller blandinger, der anses for farlige i henhold til 
direktiv 1999/45/EF, eller der opfylder kriterierne for en af følgende 
fareklasser eller farekategorier som anført i bilag I til forordning (EF) nr. 
1272/2008

(Z)9-tricos-9-ene (muscalure)

3(b) Stoffer eller blandinger, der opfylder kriterierne for en af følgende 
fareklasser eller farekategorier som anført i bilag I til forordning (EF) nr. 
1272/2008: Fareklasse 3.1 til 3.6, 3.7 skadelige virkninger for seksuel 
funktion og forplantningsevnen eller for udviklingen, 3.8 andre 
virkninger end narkotiske virkninger, 3.9 og 3.10

(Z)9-tricos-9-ene (muscalure)

Indeholder ingen stoffer på REACH-kandidatlisten
Indeholder ingen stoffer fra Bilag XIV i REACH
 

15.1.2. Nationale regler
Ingen tilgængelige oplysninger

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering
Ingen tilgængelige oplysninger
 

PUNKT 16: Andre oplysninger

 H- og EUH-sætningernes fulde ordlyd:
Acute Tox. 4 (Oral) Akut toksicitet (oral), Kategori 4
Aquatic Acute 1 Farlig for vandmiljøet — akut fare, Kategori 1
Aquatic Chronic 1 Farlig for vandmiljøet — kronisk fare, Kategori 1
Skin Sens. 1 Sensibilisering — hud, Kategori 1
H302 Farlig ved indtagelse
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H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion
H400 Meget giftig for vandlevende organismer
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer

SDS EU (REACH Bilag II)

ANSVARSFRALÆGGELSE Oplysningerne i dette datablad stammer fra kilder, der efter vor overbevisning er pålidelige. Vi yder dog ingen garanti, hverken direkte eller indirekte, for at de er 
nøjagtige. Forholdene hvorunder produktet håndteres, opbevares, anvendes og bortskaffes, samt de hertil benyttede metoder, ligger uden for vor kontrol og muligvis også uden for vort kendskab. Af 
denne og andre grunde påtager vi os intet ansvar for, men fralægger os udtrykkeligt ethvert ansvar for eventuelle tab, skader eller udgifter i forbindelse med håndtering, opbevaring, anvendelse og 
bortskaffelse af produktet. Dette datablad er udfærdiget til brug udelukkende for dette produkt. Dersom produktet indgår som en bestanddel i et andet produkt, vil oplysningerne heri muligvis ikke 
være gældende


