
 
 SIKKERHETSDATABLAD

Topsin WG

 

 

1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket
Utgitt dato 02.04.2004
Kjemikaliets navn Topsin WG
Produktgruppe Vannløselig granulat
Kjemikaliets bruksområde Mot soppsykdommer i eple, pære, kirsebær, plomme, kepaløk, purre, 

kålvekster, prydplanter i veksthus og på friland samt bartreplanter.
Firmanavn NORGRO AS
Besøksadresse Sælidvegen 44, 2322 Ridabu
Postadresse Pb. 4144
Postnr. 2307
Poststed HAMAR
Land Norge
Telefon +4762541580
E-post nn@nn.no
Kontaktperson Bjørn Stabbetorp
Utarbeidet av HMS Logiconsult AS
Nødtelefon GIFTINFO:+4722591300

 

2. Stoffblandingers sammensetning og stoffenes klassifisering
CAS-nr. EC-nr. Komponentnavn Innhold Klassifisering Anm.

Sprede og dispergeringsmiddel > 30 %
23564-05-8 245-740-7 Tiofanat-metyl (ISO) > 70 % Xn,N; R20, R43, R50/53,

 R68
Kolonneforklaring CAS-nr. = Chemical Abstracts Service; EU (Einecs- eller Elincsnummer) = 

European inventory of Existing Commercial Chemical Substances; 
Ingrediensnavn = Navn iflg. stoffliste (stoffer som ikke står i stofflisten må 
oversettes hvis mulig). Innhold oppgitt i; %, %vkt/vkt, %vol/vkt, %vol/vol, 
mg/m3, ppb, ppm, vekt%, vol%

FH/FB/FM T+ = Meget giftig, T = Giftig, C = Etsende, Xn = Helseskadelig, Xi = 
Irriterende, E = Eksplosiv, O = Oksiderende, F+ = Ekstremt brannfarlig, F = 
Meget brannfarlig, N = Miljøskadelig.

Komponentkommentarer CAS nr. 23564-05-8 Anmerkning: Mut 3

Se pkt. 16 for fullstendig ordlyd av alle R-setningene som nevnt i punkt 2.
 

3. Viktigste faremomenter
Faresymbol

  

Farebeskrivelse Farlig ved innånding og svelging.
Kan gi allergi ved hudkontakt.
Mulig fare for varig helseskade.
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Meget giftig for fisk og andre vannlevende organismer. Kan forårsake 
uønskede langtidseffekter i vannmiljøet.

Fare for støveksplosjon i blanding med luft.
 

4. Førstehjelpstiltak
Generelt Flytt straks den skadede fra eksponeringskilden. Sørg for ro, varme og frisk 

luft. Ved bevisstløshet løses tettsittende klær. Plasser vedkommende i stabilt 
sideleie. Sørg for frie luftveier ved å bøye hodet bakover, munnen renses og 
eventuelle løse tenner fjernes. Ved pustevansker kan øvet personell bistå 
pasienten ved å gi oksigen. Ved åndedrettsstans gis kunstig åndedrett. Ved 
hjertestans, hjertekompresjon.

Innånding Tilfør friskluft, ved besvær kontakt lege.
Hudkontakt Vask straks med såpe og vann og spyl deretter nøye. Ved fortsatt 

hudirritasjon, søk legehjelp.
Øyekontakt Skyll øynene åpne i min. 5 minutter under rennende vann. Kontakt lege hvis 

besvær vedvarer.
Svelging Fremkall brekning. Drikk 1-2 glass vann eller melk. Kontakt lege omgående.
Informasjon til helsepersonell Ingen spesifikk antidot mot det aktive stoffet. Symptomatisk behandling. 

Nærmere opplysninger: GIFTINFORMASJONSSENTRALEN tlf 22 59 13 00.
 

5. Tiltak ved brannslukking
Passende brannslukningsmidler Vanntåke, skum, CO2 og pulver.
Uegnete brannslukningsmidler -
Brann- og eksplosjonsfarer Ved brann utvikles CO, CO2, NOx, SOx og svart røyk.
Personlig verneutstyr Bruk av åndedrettsbeskyttelse anbefales.
 

6. Tiltak ved utilsiktet utslipp
Generelle tiltak Rengjør ikke sprututrustning i nærheten av sjø eller vassdrag.
Sikkerhetstiltak for å beskytte 
personell

Bruk personlig verneutstyr, se kap. 8. Unngå utvikling av støv.

Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre 
miljø

Miljøskadelig avfall: Må ikke komme i kloakkavløp eller vassdrag/ jord. Kontakt 
lokalt brannvesen/SFT ved større utslipp.

Metoder for opprydding og 
rengjøring

Vått materiale blandes med inaktivt absorpsjonsmateriale, f.eks vermikulit, 
sand, jord etc. Pulver feies forsiktig sammen. Avfallet oppbevares i lukkede 
beholdere. Oppsamlet avfall behandles som farlig avfall. Innleveres til godkjent 
mottakssted/firma. Etterskyll med mye vann.

Andre anvisninger Informasjon om sikker håndtering se punkt 7.
Informasjon om personlig verneutstyr se punkt 8.

 

7. Håndtering og lagring
Håndtering Bruk personlig verneutstyr se kap. 8. Sørg for god ventilasjon. Unngå 

innånding av støv. Unngå kontakt med øynene, huden og klærne. God 
personlig hygiene er viktig.

Oppbevaring Lagres tørt og kjølig i originale beholdere. Unngå direkte kontakt med vann, 
fuktighet og syrer/baser. Holdes adskilt fra nærings- og nytelsesmidler.

Spesielle egenskaper og farer Håndter som organisk støv. Fare for eksplosjon i blanding med luft. Se 
forøvrig pkt. 3.

 

8. Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr
Eksponeringskontroll
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Begrensning av eksponering på 
arbeidsplassen

Organisk totalstøv: 10 mg/m³

Alt verneutstyr skal være CE-klassifisert. Røyking forbudt. Sørg for god 
ventilasjon Vask forurensende klær før de benyttes på nytt. Øyespyler 
tilgjengelig på arbeidsplassen.

Åndedrettsvern Ved langvarig sprøyting og når det er fare for innånding av sprøytetåke, bør 
halvmaske med kombinasjonsfilter mot støv og gass (A1, P2) brukes.

Håndvern Vernehansker av PVC
Øyevern Vernebriller ved fare for støvutvikling.
Annet hudvern enn håndvern Arbeidsklær og støvler.
 

9. Fysiske og kjemiske egenskaper
Tilstandsform Fast granulat
Lukt Sterk, jordaktig
Farge Lysebrun
Løselighet i vann Fullstendig blandbar
Relativ tetthet Verdi: 0.6 kg/L (bulk)
Kommentarer, Flammepunkt Ikke anvendbar
Kommentarer, Selvantennelighet Produktet er ikke selvantennelig

Andre fysiske og kjemiske egenskaper
Fysiske og kjemiske egenskaper Partikkelstørrelse: >335 um

LogPow: 1,50 (aktiv ingrediens)
 

10. Stabilitet og reaktivitet
Farlige spaltningsprodukter Ved brann oppstår: CO, CO2, NOx og SOx
Stabilitet Stabilt under anbefalte vilkår for oppbevaring og håndtering (se kapittel 7).
Annen informasjon REAGERER MED:

Unngå høy temperatur. Unngå sterke oksydasjonsmidler, sterke syrer og 
baser.

 

11 Opplysninger om helsefare
Øvrige helsefareopplysninger
Generelt Helseskadelig ved: Svelging. Langvarig eller gjentatt påvirkning kan gi varige 

skader.
Innånding Farlig ved innånding.
Hudkontakt Kan gi allergi ved hudkontakt.
Øyekontakt Mildt irriterende effekt
Svelging Farlig ved svelging.
Allergi Kan gi allergi ved hudkontakt
Arvestoffskader Mulig fare for varig helseskade.
 

12. Miljøopplysninger
Øvrige miljøopplysninger
Økotoksisitet Meget giftig for fisk og andre vannlevende organismer. Kan forårsake 

uønskede langtidseffekter i vannmiljøet.

Akutt toksisitet, fisk: LC50 (Carp): >100 mg/l (96h)
Akutt toksisitet, Daphnia: EC50 (D. magna): 4,2 mg/l (48h)
Akutt toksisitet, Alge: EC50 (Grønnalge): 26 mg/l (96h)

Mobilitet Løselig i vann.
Persistens og nedbrytbarhet God nedbrytbarhet i jord. Dårlig nedbrytbarhet i vann.
Andre skadevirkninger / annen Rengjør ikke sprututrustning i nærheten av sjø eller vassdrag.
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informasjon
 

13. Fjerning av kjemikalieavfall
Egnede metoder til fjerning av 
kjemikaliet

Tomemballasjen skylles minst 3 ganger med vann, og innholdet tømmes på 
sprøytetanken. Rester fra sprøytetanken fortynnes ca. 5 ganger med vann, og 
sprøytes ut i henhold til bruksrettledningen.
Skyll sprøyte-, verne- og måleutstyr på et sted som ikke gir avrenning til 
vann.
Grundig rengjort tomemballasje kan leveres med husholdningsavfall eller 
deponeres på offentlig fyllplass.
Ikke rengjort tomemballasje eller plantevernrester må innleveres til mottak for 
farlig avfall.

Annen informasjon AVFALLSGRUPPE FOR FARLIG AVFALL:
Fra jordburk, hagebruk, etc.: EAL-kode: 02 01 08 Landbrukskjemisk avfall 
som inneholder farlige stoffer.
Fra distribusjon og handel: EAL-kode: 0704.
Fra kommunalt innsamlet avfall: EAL-kode: 20 01 19 pesticider

 

14. Opplysninger om transport
Varenavn (nasjonalt) MILJØSKADELIG STOFF, I FAST FORM, N.O.S. (Tiofanat-metyl (ISO)
UN-nr. 3077
Farlig gods ADR/RID Ja, Klasse:9 Farenr.:90
Farlig gods IMDG Ja, Klasse:9 Marin forurensning:Ja Emballasjegruppe:III
Farlig gods ICAO/IATA Ja, Klasse:9 Emballasjegruppe:III
Fareseddel 9
Andre relevante opplysninger ADR(VEI) og RID(JERNBANE):

EMBALLASJEGRUPPE: III

IMDG(SJØ)
EMS: F-A, S-F

 

15. Opplysninger om lover og forskrifter
Faresymbol

  

R-setninger R20/R22 Farlig ved innånding og svelgning.
R43 Kan gi allergi ved hudkontakt.
R50/R53 Meget giftig for vannlevende organismer; kan forårsake uønskede 
langtidsvirkninger i vannmiljøet.
R68 Mulig fare for varig helseskade.

S-setninger Bruk egnet verneutstyr (se forsiktighetsregler på etikett).
Giftig for insekter.
Må ikke brukes nærmere vannførende grøfter, bekker, dammer eller større 
vannforekomster enn 30 meter i frukt, 20 meter i bærbusker og 10 meter i 
lavere kulturer.
S1/S2 Oppbevares innelåst og utilgjengelig for barn.
S24 Unngå hudkontakt.
Uskadeliggjør tomeemballasjen (se avfallshåndtering).

Annen merkeinformasjon Klassifisert etter etikett utarbeidet av Mattilsynet.
Referanser (Lover/Forskrifter) Forskrifter om helsefare-, brannfare-, eksplosjonsfare-, miljøfaremerking med 
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veiledning, inkl. YL-merking, 2002. Norsk stoffliste (SFT, Arbeidstilsynet, 
DSB, Oljedirektoratet) av 2002. Administrative normer, best.nr. 361 (2003). 
Arbeidstilsynets brosjyrer om verneutstyr inkl. åndedrettsvern (best.nr.539). 
Norske og svenske hanskeguider. Forskrift om farlig avfall, nr. 1817 (2003). 
Transport av farlig gods: ADR, RID, IMDG (2003), IATA (2004).

 

16. Andre opplysninger av betydning for helse, miljø og sikkerhet
Erstatter Sikkerhetsdatablad av 01.12.1997
Liste over relevante R-setninger (i 
seksjon 2)

R20 Farlig ved innånding.
R43 Kan gi allergi ved hudkontakt.
R50/53 Meget giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede 
langtidsvirkninger i vannmiljøet.
R68 Mulig fare for varig helseskade.

Kvalitetssikring av informasjonen HMS Logiconsult har ikke ansvar for feil og mangler i opplysninger fra 
produsent/leverandør. Produsent/leverandør oppgitt i seksjon 1 i HMS 
databladet er juridisk ansvarlig for databladets innhold. Punkter som ikke er 
relevant for produktet er markert med "-".

KVALITETSSIKRET ETTER NORSK REGELVERK.

Signatur:

HMS Logiconsult AS
Fabrikkveien 27
4033 Stavanger
Tlf: 51 57 80 05 Fax: 51 57 80 06 www.hmslogiconsult.com
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