
UDARBEJDET  26/01/2012

SIKKERHEDSDATABLAD

Barclay Gallup Super 360

1 IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

PRODUKTNAVN Barclay Gallup Super 360

REACH 

REGISTRERINGSBEMÆRKNINGE

R

IN CONFORMITY WITH   (REACH ) Annex II of EC Regulation no.1907/2006.

PRODUKTNR. Denmark

ANVENDELSE Agricultural/Horticultural Herbicide

2 FAREIDENTIFIKATION

Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

KLASSIFICERING (1999/45) R53.

MILJØ

Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

MENNESKER

Ikke klassificeret.

3 SAMMENSÆTNING/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

EF nr.Navn Klassificering (67/548/EØF)CAS-nr. Indhold %

254-056-8Glyphosate Isopropylamine N;R51/53.38641-94-0 30-60%

Hele teksten for alle R-sætninger er vist i afsnit 16.

4 FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

GENEREL INFORMATION

Fjern den tilskadekomne fra det forurenede område. Sørg for ro,  varme og frisk luft.  Giv intet at drikke,  hvis personen er bevidstløs.

OPLYSNINGER TIL LÆGEN

Der er ingen anbefalinger,  men førstehjælp kan være nødvendig ved utilsigtet eksponering,  indånding eller indtagelse af dette kemikalie. I 

tvivlstilfælde: SKAF ØJEBLIKKELIG LÆGEHJÆLP!

INDÅNDING

Flyt straks tilskadekomne til frisk luft.  Frisk luft,  varme og ro helst i behagelig halvsiddende stilling.  Kontakt læge.

INDTAGELSE

Søg straks lægehjælp!  Den tilskadekomne flyttes straks væk fra eksponeringskilden. Frisk luft,  varme og ro,  helst i behagelig 

halvsiddende stilling.  Skyl straks munden og drik rigelige mængder vand eller mælk. Hold personen under opsyn. Fremkald ikke 

opkastning. I tilfælde af opkastning holdes hovedet lavt. Søg straks skadestue og medbring sikkerhedsdatabladet. GIV INTET AT DRIKKE 

OG FORSØG IKKE AT FREMKALDE OPKASTNING,  HVIS TILSKADEKOMNE ER BEVIDSTLØS.

HUDKONTAKT

Den tilskadekomne flyttes straks væk fra eksponeringskilden. Fjern straks forurenet tøj og vask huden med vand og sæbe. Fortsæt 

skylning i mindst 15 minutter.  Søg lægehjælp,  hvis hudirritation varer ved efter vask.

ØJENKONTAKT

Den tilskadekomne flyttes straks væk fra eksponeringskilden. Skyl straks med rigelige mængder vand. Fjern evt. kontaktlinser og spil øjet 

godt op. Tilkald ambulance. Fortsæt skylning under transport. Medbring sikkerhedsdatabladet.

5 BRANDBEKÆMPELSE

SLUKNINGSMIDLER

Ved brandslukning anvendes skum,  kulsyre,  pulver eller vandtåge.

SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BRANDBEKÆMPELSE

Undgå indånding af røggasser.  Bliv i vindsiden for at undgå røg og gasser.  Flyt beholdere fra brandstedet,  hvis det er muligt uden risiko.  

Undgå at spildevand kommer i kloak og vandløb. Inddæm for at kontrollere fraløbet. Informer de ansvarlige myndigheder ved risiko for 

vandforurening.
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USÆDVANLIGE BRAND- OG EKSPLOSIONSRISICI

Ikke kendt.

BESKYTTELSESUDSTYR TIL SLUKNINGSPERSONEL

Ved brand skal uafhængigt,  luftforsynet åndedrætsværn og heldragt anvendes.

6 FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

PERSONLIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Der skal anvendes beskyttelsestøj,  se punkt 8 i sikkerhedsdatabladet. Følg forholdsreglerne nævnt i dette sikkerhedsdatablad. Rygning og 

brug af åben ild og andre antændelseskilder forbudt. Undgå indånding af støv og dampe.

MILJØBESKYTTELSESFORANSTALTNINGER

Spild eller ukontrolleret udslip til vandmiljøet skal STRAKS meddeles til den nationale vandmiljømyndighed eller til den relevante 

kompetente myndighed. Må ikke udledes til kloak,  jord eller vandløb. Må ikke udledes til afløb,  kloakker eller vandløb.

METODER TIL OPRYDNING

Rengøringspersonalet skal bruge åndedrætsværn og/eller beskyttelsestøj ved risiko for kontakt med flydende spild.  Personer,  som har 

været i berøring med spildt materiale,  skal vaske sig grundigt.  Spild opsuges med ikke brændbart,  sugende materiale. Fjern små spild 

med støvsuger. Spild opsamles forsigtigt i tætte beholdere og leveres til destruktion iht. lokale forskrifter.  Større spild og lækager anmeldes 

til lokale myndigheder.

7 HÅNDTERING OG OPBEVARING

FORHOLDSREGLER VED BRUG

Læs og følg producentens anvisninger.  Holdes væk fra varme,  gnister og åben ild.  Øjenskylleflaske og nødbruser skal findes på 

arbejdspladsen.  Omhyggelig personlig hygiejne er nødvendig. Vask hænder og tilsmudsede områder med vand og sæbe,  inden 

arbejdsstedet forlades. Der må ikke spises,  drikkes eller ryges under brugen. Følg brugsanvisningen og sørg for korrekt fortynding af 

produktet før brug.

FORHOLDSREGLER VED OPLAGRING

Holdes væk fra varme,  gnister og åben ild.  Må ikke opbevares sammen med nærings- og nydelsesmidler samt foderstoffer. Beskyt mod 

frost og direkte sollys. Beskyttes mod fysisk beskadigelse og/eller gnidning.  Opbevares i tætlukket originalemballage på et tørt,  køligt og 

godt ventileret sted. Skal opbevares i tætlukket originalemballage og ved temperaturer mellem 0°C og 30°C.

8 EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

VÆRNEMIDLER

PROCESFORHOLD

Sørg for udstyr til hurtig og rigelig øjenskylning.

TEKNISKE FORANSTALTNINGER

Der skal være tilstrækkelig ventilation,  inklusive passende lokal udsugning,  så de fastsatte grænseværdier ikke overstiges.

HÅNDBESKYTTELSE

Brug beskyttelseshandsker.

ØJENBESKYTTELSE

Beskyttelsesbriller/ansigtsskærm skal anvendes.

YDERLIGERE BESKYTTELSESFORANSTALTNINGER

Etabler øjenskyllestation og nødbruser nær ved arbejdsstedet.  Brug egnet beskyttelsestøj for at beskytte huden mod stænk og for at 

undgå at huden bliver forurenet med kemikaliet.

HYGIEJNISKE FORANSTALTNINGER

Vask arbejdstøj,  før det bruges igen. Vask hænder efter brug. Vask hænderne ved arbejdets afslutning og før spisning,  rygning og 

toiletbesøg.  Fjern straks alt tøj,  som er blevet forurenet.  Der må ikke spises,  drikkes eller ryges under brugen.

HUDBESKYTTELSE

Beskyttelsesdragt skal anvendes.
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9 FYSISK- KEMISKE EGENSKABER

UDSEENDE Klar væske.

FARVE Lysegul.

LUGT Svag lugt. Kemisk.

ANDRE OPLYSNINGER Oplysningerne gælder for koncentreret opløsning.

OPLØSELIGHED Blandbart med vand

RELATIV MASSEFYLDE 1.171g/ml

pH-VÆRDI, KONC. OPLØSNING 5.0

10 STABILITET OG REAKTIVITET

STABILITET

Stabil under normale temperaturforhold og anbefalet brug.

FORHOLD DER SKAL UNDGÅS

Undgå varme,  flammer og antændelseskilder.  Undgå frost. Undgå eksponering for høje temperaturer eller direkte sollys.

FARLIG POLYMERISERING

Polymeriserer ikke.

MATERIALER SOM SKAL UNDGÅS

Opbevares i originalemballagen.

FARLIGE NEDBRYDNINGSPRODUKTER

Ingen kendte.

11 TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

TOKSISK DOSIS 1, LD 50 >2, 000 mg/kg (oral-rotte)

TOKSISK DOSIS 2, LD 50 >4, 000 mg/kg (dermal)

HUDKONTAKT

Ikke hudsensibiliserende. Ved normal brug forventes ingen hudirritation.

ØJENKONTAKT

Mild eye irritant

12 MILJØOPLYSNINGER

ØKOTOKSICITET

Anses ikke for miljøfarlig.

LC 50, 96 T, FISK, MG/L >326

EC 50, 48 T, DAPHNIA, MG/L >317

IC 50, 72 T, ALGER, MG/L 143

MOBILITET

Produktet er blandbart med vand. Kan spredes i vandmiljøet.

BIOAKKUMULERINGSPOTENTIALE

Data om bioakkumulering er ikke oplyst.

NEDBRYDELIGHED

Produktet forventes at være biologisk nedbrydeligt.

AKUT FISKETOKSICITET

Anses ikke for at være giftig for fisk.

13 FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE

GENEREL INFORMATION

Affald skal behandles som kontrolleret affald. Bortskaffes til godkendt affaldsdeponeringssted i overensstemmelse med de lokale 

affaldsmyndigheder.
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BORTSKAFFELSESMETODER

Spild og rester bortskaffes i overensstemmelse med kommunens affaldsregulativer. Udledning til kloak eller omgivelser (f. eks. vand eller 

jord) forbudt.

14 TRANSPORTOPLYSNINGER

GENERELT Er ikke omfattet af de internationale regler om transport af farligt gods (IMDG,  IATA,  ADR/RID).

Ingen transportetiket påkrævet.

OPLYSNINGER OM 

VEJTRANSPORT

Ikke reguleret.

OPLYSNINGER OM 

JERNBANETRANSPORT

Ikke reguleret.

OPLYSNINGER OM 

SØTRANSPORT

Ikke reguleret.

OPLYSNINGER OM 

LUFTTRANSPORT

Ikke reguleret.

Nej.MILJØFARLIGT STOF/MARIN 

FORURENINGSFAKTOR

15 OPLYSNINGER OM REGULERING

R-SÆTNINGER (HELE TEKSTEN)

R53 Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

SIKKERHEDSSÆTNINGER

S2 Opbevares utilgængeligt for børn.

S13 Må ikke opbevares sammen med fødevarer,  drikkevarer og foderstoffer.

S20/21 Der må ikke spises,  drikkes eller ryges under brugen.

S26 Kommer stoffet i øjnene,  skylles straks grundigt med vand og læge 

kontaktes.

EU DIREKTIVER

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering,  vurdering og godkendelse af samt 

begrænsninger for kemikalier (REACH),  om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og 

ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og 

Kommissionens direktiv 91/155/EØF,  93/67/EØF,  93/105/EF og 2000/21/EF,  med ændringer.

16 ANDRE OPLYSNINGER

REVISION - BEMÆRKNINGER

BEMÆRK: Markeringer i marginen betyder væsentlige ændringer i forhold til den tidligere version.

UDARBEJDET 26/01/2012

REVISIONSNR. / ERSTATTER SDB 

AF DATO

1

R-SÆTNINGER (HELE TEKSTEN)

Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.R51/53

Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.R53

FRIHOLDELSESKLAUSUL

Disse oplysninger vedrører kun det specifikt anførte materiale og gælder ikke for dette materiale, når det bruges sammen med andre materialer eller i en 

proces. Efter firmaets bedste overbevisning er disse oplysninger nøjagtige og pålidelige på den anførte dato. Der gives dog ingen garanti for deres 

nøjagtighed, pålidelighed eller fuldstændighed. Det er brugerens ansvar at sikre sig, at disse oplysninger er egnede til hans eget brug.
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