Biztonságtechnikai adatlap
oldal: 1/2
A kiállítás dátuma: 2000. június 7.
A kereskedelmi áru megnevezése: SchwabEXgél 30 gr.
Gyártó: Frowein GmbH & Co. Albstadt, Németország
Forgalmazó: BIOLON Kft. 8200 Veszprém, Erdész u. 12. Telefon: 88 329 053, 60 336 043

1.

Összetétel
Hatóanyaga 0,8% mikrokapszulázott fenitrotion (szerves foszforsavészter).

2.

Lehetséges veszélyek

2.1.

Toxikológiai adatok

2.1.1.

Akut toxicitás:
Belégzéskor, LC50 patkány (inhalatív mg/l/4h):
Lenyeléskor, LD50 patkány (orális mg/kg):
Bőrre kerülés esetén, LD50 patkány (dermális mg/kg):
Bőrizgató hatás, házinyúl:
Szemizgató hatás, házinyúl:
Szenzibilizáló hatás, tengerimalac:

nem használatos
22.000 mg/kg mikrokapszulázott fenitr.
nincs adat
nincs
nincs
nincs

2.2.

Ökológiai adatok: biológiailag lebomlik. A készítményt és annak maradékait ne engedjük az
élővizeinkbe. A szer halakra mérgező hatású. A szermaradványokat tartalmazó csomagolóanyag
veszélyes hulladékként kezelendő. A szermaradványokat nem tartalmazó csomagolóanyag
kommunális hulladékként kezelhető.

3.

Teendők az elsősegélynyújtás során

3.1.

Belégzéskor: az égéstermék belégzése esetén a sérültet friss levegőre vinni, orvost hívni

3.2.

Bőrre kerülve: a szennyezett ruhát levenni; a bőrfelületet azonnal bő, szappanos vízzel lemosni

3.3.

Szembe kerülve: min. 15 percig tartó bő vizes öblögetést végezni a szemhéjszélek széthúzása és
a szemgolyó állandó mozgatása közben; szemorvoshoz fordulni

3.4.

Lenyeléskor: az eszméleténél levő sérülttel orvosi szenet tartalmazó vizet itatni; orvost hívni
(kizárólag az ő tanácsára szabad hánytatni); ellenszere: Atropin

4.

Tűzoltás és ártalmatlanítás

4.1.

Alkalmas oltóanyag típus: CO2, hab és por, vízköd

4.2.

Biztonságtechnikai okokból alkalmatlan oltóanyag: vízsugár

4.3.

Védőfelszerelés az oltás során: védőruha (overall) és légzésvédő

oldal: 2/2
A kereskedelmi áru megnevezése: SchwabEXgél 30 gr.

5.

Kezelés és tárolás

5.1.

Kezelés

5.1.1.

Munkaegészségügyi  / Műszaki előírások: Munkavégzés közben az étkezés, a dohányzás és
nyílt láng használata tilos. A helyiséget munkavégzés előtt alaposan ki kell szellőztetni. Használata
után bő, meleg szappanos vízzel mossunk kezet.

5.2.

Tárolás
Gyúlékony anyagoktól, gyermekektől és élelmiszerektől elzártan tárolni. Eredeti, zárt
csomagolásban, hűvös, száraz helyen tárolva a gyártástól számított 1 évig őrzi meg a
minőségét.

6.

Védőruházat

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

Légzésvédő: 
Kesztyű: 
Szemüveg: 
Egyéb: 

7.

Fizikai és kémiai tulajdonságok

7.1.

Megjelenési forma

7.1.1.

Halmazállapot:

képlékeny paszta

7.1.2.

Szín:

sárgás

7.1.3.

Szag:

enyhén vegyszerszagú

7.2.

Biztonságtechnikai adatok

7.2.1. Tűzveszélyesség:

nem tűzveszélyes

7.2.2. Termikus bomlástermék:

CO2, CO

8.

Egyéb adatok
 OTHengedély száma: 2023/2000.

 A készítmény minősítése: szabadforgalmú

 Szállítási előírások: ADR: ; jel, betű: 
 Rmondatok: 
 Smondatok: 2
13

Gyermekek kezébe nem kerülhet
Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó

 Alkalmazásakor az 5/1972 (V.9.) EüMrendelet mellékleteként kiadott ’Vegyszeres rovar és
rágcsálóirtás balesetelhárító és egészségvédő óvórendszabálya’ vonatkozó rendelkezéseit kell
betartani.

