
1. Identifikation af stof/kemisk produkt og af
selskab/virksomhed
Varenavn: TourTurf DEFEND

Leverandør: E. Marker A/S,
Padborgvej 3, Bov, 6330 Padborg
Tlf.: 74670808

Anvendelse:    Pleje af græs

Udarbejdet af: CM
Oprettet d.:
26.08.2013
Revideret d.:
Revideret af:

2. Fareidentifikation
Ingen

3. Sammensætning/Oplysning om indholdsstoffer
Einecs nr.:       CAS-nr.:        g/L:       Komponenter:        Klassificering:

12,5       Hvidløgsekstrakt

R-sætningens ordlyd: se pkt. 16

Tegnforklaring: Tx=Meget giftig, T=Giftig, C=Ætsende, Xn=Sundhedsskadelig, Xi=Lokalirriterende,
E=Eksplosiv, O=Brandnærende, Fx=Yderst brandfarlig, F=Meget brandfarlig, N=Miljøfarlig, Mut=Mutagen,
Carc=Kræftfremkaldende, Rep=Reproduktionstoksisk

4. Førstehjælpsforanstaltninger
Hud: Kommer midlet på huden foretages straks afvaskning med vand og

sæbe.
Øjne:   Såfremt midlet kommer i øjnene foretag straks skylning af øjnene i

rent vand. Ved fortsatte gener bør der søges læge.
Indånding: Bring personen i frisk luft
Indtagelse: Ved indtagelse bør man straks skylle munden grundigt i rent vand.

5. Brandbekæmpelse
Produktet er ikke brandfarligt.

6. Forholdsregler ved udslip
Begræns spredning. Sørg for god udluftning. Undgå forurening af kloak og vandløb.
Spildet opsamles med tørt sand, granulat, jord eller lignende materiale.
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7. Håndtering og opbevaring
Håndtering: Undgå kontakt hud og øjne.
Opbevaring: Produktet bør opbevares frostfrit i lukket og ubeskadiget

originalemballage beskyttet mod direkte sollys og andre varmekilder.

8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler
Øjne: Anvend beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm
Hud: Anvend plastikhandsker evt. nitril handsker.
Indånding: -

9. Fysiske-kemiske egenskaber
Densitet: ca. 1
Lugt: Kraftigt af hvidløg
Farve: Gullig
pH: -
Opløselighed: Blandbar med vand
Flammepunkt: -
Eksplosionsgrænser: -

10. Stabilitet og reaktivitet
Produktet er stabilt under normale forhold.

11. Toksikologiske oplysninger
Aktivstoffet vurderes ikke at være særligt farligt for sundheden, da hvidløg er en
fødevare.
Miljøstyrelsen vurderer endvidere, at midlet ved normal anvendelse, herunder brug af
egnede værnemidler, ikke er særligt farligt for sundheden.

12. Miljøoplysning
Midlets sammensætning og dosering vurderes, til ikke at have en skadelig
effekt på miljøet.

Imidlertid medfører en manglende eksakt viden om konsekvenserne af en eksponering
af vandmiljøet, at der ikke kan gives en vurdering af effekter på f.eks. fisk, der ved
brug af midlet kan udsættes for stoffer med stærk lugt. 

13. Bortskaffelse
Tom emballage og rester kan bortskaffes med dagrenovationen.
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14. Transportoplysninger
Produktet er ikke omfattet af reglerne om farligt gods.

15. Oplysninger om regulering
Faresymbol: -
Farebetegnelse: -
Indeholder: Hvidløgsekstrakt 12,5 g/L
R-sætninger: -
S-sætninger: S2: Opbevares utilgængeligt for børn

S13: Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og
foderstoffer
S24: Undgå kontakt med huden
S25: Undgå kontakt med øjnene

Bemærkninger:
Må kun anvendes til pleje på udyrkede arealer. Brugsanvisningens
doseringsangivelser må ikke overskrides. Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra
vandmiljøet (vandløb, søer mv.). Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller
med beholdere, der har indeholdt produktet. (Rens ikke sprøjteudstyr nær
overfladevand/Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje).

16. Andre oplysninger
Ordlyd af R-sætninger angivet i pkt. 2:
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