Denne Arbejdspladsbrugsanvisning skal opbevares sammen med sikkerhedsdatabladet.
Handelsnavn og interne navne:
Leverandør
TopGun Finalsan
ECOstyle A/S
Anvendelse af
Anvendelse: Ukrudtsmiddel
Anvendelsessted: på befæstede arealer - U-dyrkede arealer - på arealer med vedagtige kulturer
Opbevaringssted:

Krav til brugeren
Anvendelse: Til bekæmpelse af ukrudt
Uddannelse: Sprøjtecertifikat

Forholdsregler ved brug
Der bør være adgang til rindende vand og øjenskyller

Sundhedsfarer

Faremærke

Indånding: kan virke irriterende på øvre luftveje
Hudkontakt: kan virke irriterende på huden
Øjenkontakt: Irriterer øjnene. Giver svie og tåreflod
Indtagelse: kan medføre kvalme, ubehag og evt. opkast

Personlige værnemidler

Åndedrætsværn

Ved opblanding og risiko for aerosoldannelse
Anbefales åndedrætsværn, halvmaske
Filtertype A2/P2

Førstehjælp
Søg frisk luft. Søg læge ved vedvarende
ubehag.
Indånding

Brug beskyttelseshandsker f.eks. Nitrilgummi,
Butylgummi.
Handsker

Hudkontakt

Vask huden længe og grundigt med vand og
sæbe, smør huden med fed creme. Søg læge
ved vedvarende ubehag.
Skyl med vand, (helst fra øjenskyller) til
irritationen ophører. Søg læge ved fortsat
irritation.

Brug beskyttelsesbriller ved risiko for stænk i
øjnene
Øjenkontakt

Øjenbeskyttelse
Andre
værnemidler

Indtagelse

Placering af
værnemidler

Fremkald ikke opkastning, skyl munden
grundigt og drik 1 – 2 glas mælk i små slurke.
Søg læge

Placering af
førstehjælpsudstyr

Forholdsregler ved uheld og spild
Spild inddæmmes og opsamles med sand eller andet absorberende materiale og overføres til egnede
affaldsbeholdere.

Affaldshåndtering
Affald/rester afleveres i: Emballager, med restindhold af produktet, bortskaffes efter samme betingelser som
produktet. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen.

Brandbekæmpelse
Sluk med pulver, skum, kulsyre eller vandtåge. Brug ikke vandstråle, da det kan sprede branden.
Produktet er ikke umiddelbart antændeligt. Undgå indånding af dampe og røggasser - søg frisk luft.
Hvis det kan gøres uden fare, fjernes beholdere fra det brandtruede område. Undgå indånding af dampe og røggasser - søg frisk luft.

NYTTIG INFORMATION VED UHELD
HJÆLP: (0)112
Ved uheld medbring Arbejdspladsbrugsanvisningen samt Sikkerhedsdatabladet til skadestuen
Dato:

Udarbejdet af:

Kontaktperson på virksomheden:

