
 
 SIKKERHETSDATABLAD

Teldor WG

 

 

1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket
Utgitt dato 28.12.2007
Revisjonsdato 20.04.2010
Kjemikaliets navn Teldor WG
Kjemikaliets bruksområde Soppmiddel til bruk i steinfrukt, bær, tomat, agurk, prydplanter og paprika.

Distributør 
Firmanavn Bayer AS - Bayer Cropscience
Besøksadresse Treideneveien 14
Postadresse Postboks 43
Postnr. 3165
Poststed Tjøme
Land Norge
Telefon 33 39 04 04
Telefaks 33 39 38 41
E-post svein.bakken@bayer.com
Hjemmeside http://www.bayercropscience.no
Org. nr. 923984739
Utarbeidet av Alfheim Kjemikalie Consult
Nødtelefon Giftinfo: 22591300

 

2. Fareidentifikasjon
Klassifisering i henhold til 
67/548/EEC eller 1999/45/EC

N; R51/53

Farebeskrivelse Helse: Vurdert ikke klassifiseringspliktig med hensyn til helsefare.
Sikkerhet: Ikke brannfarlig.
Miljø: Giftig for vannlevende organismer; kan forårsake uønskede 
langtidsvirkninger i vannmiljøet.

 

3. Sammensetning /opplysning om innholdsstoffer
Komponentnavn Identifikasjon Klassifisering Innhold
Fenhexamid CAS-nr.: 126833-17-8

EC-nr.: 422-530-5
N; R51/53 50 %

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 Fullstendig tekst for R-setninger kan sees under pkt. 16.
 

4. Førstehjelpstiltak
Generelt Ved illebefinnende og mistanke om forgiftning, kontakt lege øyeblikkelig. Fjern 

tilsølte klær. Sørg for ro, varme og frisk luft.
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Innånding Ved symptomer eller mistanke om forgiftning, bring personen ut av 
fareområdet. Sørg for ro varme og frisk luft. Kontakt lege øyeblikkelig.

Hudkontakt Vask med rikelig såpe og vann. Fjern tilsølt tøy.
Øyekontakt Skyll omgående med mye vann i minst 15 minutter. Hold øyelokkene åpne. 

Fjern eventuelle kontaktlinser. Kontakt lege øyeblikkelig.
Svelging Ved symptomer eller mistanke om forgiftning, bring personen ut av 

fareområdet. Sørg for frisk luft, ro og varme. Skyll munnen grundig med 
vann. Fremkall IKKE brekninger. Kontakt lege øyeblikkelig.

Informasjon til helsepersonell Symptomatisk behandling. Ved svelging (mer enn en munnfull) bruk evt. 
medisinsk kull og natriumsulfat.

Ta med sikkerhetsdatablad hvis mulig.

Ved mistanke om forgiftning, ta eventuelt kontakt med 
Giftinformasjonssentralen, tlf. 22 59 13 00. Oppgi navn på faremerkede stoffer 
jfr. pkt. 3.

 

5. Tiltak ved brannslukning
Passende brannslukningsmidler Karbondioksid, sand, skum, tørt pulver, vannspray.
Uegnet brannslukningsmidler Unngå direkte vannstråle.
Brann- og eksplosjonsfarer Ikke brannfarlig. Ved brann kan det dannes hydrogenklorid, hydrogencyanid, 

karbonmonoksid og nitrogenoksider.
Brannslukningsmetoder Fareutsatte beholdere fjernes fra brannområdet eller avkjøles med vann, hvis 

mulig med hensyn til sikkerheten. Slukningsvann samles separat. Unngå 
utslipp til kloakkavløp. Unngå dannelse av støvskyer.

Personlig verneutstyr Benytt friskuftsmaske.
 

6. Tiltak ved utilsiktet utslipp
Sikkerhetstiltak for å beskytte 
personell

Unngå hud- og øyekontakt. Benytt verneutstyr som angitt i pkt. 8. Hold 
uvedkommende vekk. Tennkilder holdes vekk.

Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre 
miljø

Ved søl eller uhell, unngå avrenning til vann. Ta i tilfelle kontakt med 
offentlige myndigheter/brannvesen.

Metoder for opprydding og 
rengjøring

Spill samles opp mekanisk. Unngå støvutvikling. Avhendes iht. pkt. 13. Vask 
forurensede flater grundig.

 

7. Håndtering og lagring
Håndtering Unngå søl, hud- og øyekontakt. Sørg for god ventilasjon. Det må ikke spises,

 drikkes eller røykes under arbeid med produktet. Unngå støvdannelse. Støv 
kan danne eksplosive blandinger med luft. Antennelseskilder holdes vekk.

Oppbevaring Lagres tett lukket på et tørt og kjølig sted. Holdes adskilt fra nærings-, 
nytelsesmidler og dyrefôr. Må ikke utsettes for temperaturer over 50 °C. 
Oppbevares i originalemballasjen.

 

8. Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr
Administrative normer
Komponentnavn Identifikasjon Verdi Norm år
Sjenerende støv, respirabelt støv 8 t.: 5 mg/m3 2007

Sjenerende støv, totalstøv 8 t.: 10 mg/m3 2007

Eksponeringskontroll
Begrensning av eksponering på Vis forsiktighet ved lagring og bruk. Sørg for god ventilasjon hvis det er fare 
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arbeidsplassen for støvdannelse. Unngå kontakt med hud, øyne og klær. Øyedusj bør være 
tilgjengelig. Tilsølte klær fjernes øyeblikkelig. Vask hender før pauser og ved 
arbeidets slutt. Det må ikke spises, drikkes eller røykes under bruk. Hold 
arbeidsklær separat. Personlig verneutstyr skal være CE-merket og testet i 
henhold til relevant CEN standard.

Åndedrettsvern Ved fare for innånding bør maske med filter mot støv (P2) brukes.
Håndvern Bruk egnede vernehansker (iht. standard NS-EN 374): av nitril (min tykkelse 

på 0,4 mm). Ta eventuelt kontakt og rådfør med hanskeleverandør. Kast 
hansker som er blitt perforert eller forurenset innvendig.

Øyevern Bruk vernebriller/ansiktsskjerm
Annet hudvern enn håndvern Bruk egnede støvler og overtrekksklær. Tilsølte klær skiftes og vaskes.
 

9. Fysiske og kjemiske egenskaper
Tilstandsform Vanndispergerbart granulat
Lukt Svak karakteristisk lukt.
Farge Brun.
Løselighet i vann Dispergerbar
Smeltepunkt/smeltepunktsintervall Verdi: ~ 140 °C
pH (bruksløsning) Verdi: 8,5-9,5

Kommentarer: (1% i vann)
Eksplosive egenskaper Egenskaper: Fare for støveksplosjon.
 

10. Stabilitet og reaktivitet
Forhold som skal unngås Unngå ekstreme temperaturer og direkte sollys. Unngå støvutvikling, fare for 

støveksplosjon. Termisk dekomponering ved temp > 256 ºC.
Materialer som skal unngås Ingen kjente.
Farlige spaltningsprodukter Ved brann kan det dannes hydrogenklorid, hydrogencyanid, karbonmonoksid 

og nitrogenoksider.
Stabilitet Stabil under normale håndterings- og lagringsforhold.
 

11. Toksikologisk informasjon
Toksikologisk informasjon
LD50 oral Kommentarer: LD50 > 2000 mg/kg (rotte)
LD50 dermal Kommentarer: LD50 > 2000 mg/kg (rotte)
Andre toksikologiske data Hud-irritasjon (kanin): svakt irriterende (gir ikke merkeplikt)

Øye-irritasjon (kanin): svakt irriterende (gir ikke merkeplikt)
Sensibilisering (guinea pig): ikke sensibiliserende

Øvrige helsefareopplysninger
Innånding Unngå innånding av støv eller sprøytetåke.
Hudkontakt Kan virke svakt irriterende.
Øyekontakt Kan virke svakt irriterende ved direkte kontakt.
Svelging Kan medføre kvalme, ubehag og brekninger.
Allergi OECD test iht. Guideline 406 viste ingen sensibiliserende virkning.
 

12. Miljøopplysninger
Øvrige miljøopplysninger
Økotoksisitet LC50, 2,66 mg/l, 96t - Regnbueørret (Oncorhynchus mykiss).

EC50, 211 mg/l, 48t - Vannloppe (Daphnia magna).
IC50, 36,3 mg/l, 72t - Grønnalge (Pseudokirchneriella subcapitata).

Andre skadevirkninger / annen 
informasjon

Giftig for vannlevende organismer; kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i 
vannmiljøet.
Må ikke brukes nærmere vannførende grøfter, bekker, dammer eller større 
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vannforekomster enn 20 meter ved sprøyting i trær (frukttrær og prydtrær), og 
5 meter i bærbusker.

 

13. Fjerning av kjemikalieavfall
Avfallskode EAL EAL: 02 01 08 landbrukskjemisk avfall som inneholder farlige stoffer
NORSAS 7111
Produktet er klassifisert som farlig 
avfall

Ja

Egnede metoder til fjerning av 
kjemikaliet

Rengjort emballasje bringes til lovlig avfallsanlegg. Plastemballasje 
kildesorteres.
Konsentrerte preparatrester og ikke rengjort emballasje må inlevereres till 
mottak for farlig avfall.

Annen informasjon Anbefalt avfallskode: EAL-kode: 02 01 08.
 

14.Transportinformasjon
Varenavn (nasjonalt) MILJØSKADELIG STOFF, I FAST FORM, N.O.S. (Fenhexamid)
Farlig gods ADR Status: Ja

UN-nr.: 3077
Klasse: 9
Fare nr.: 90
Emballasjegruppe: III
Varenavn: MILJØSKADELIG STOFF, I FAST FORM, N.O.S.

Farlig gods RID UN-nr.: 3077
Klasse: 9
Emballasjegruppe: III
Varenavn: MILJØSKADELIG STOFF, I FAST FORM, N.O.S.

Farlig gods IMDG Status: Ja
UN-nr.: 3077
Klasse: 9
Emballasjegruppe: III
Marin forurensning: Ja
EmS: F-A, S-F
Varenavn: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.

Farlig gods ICAO/IATA Status: Ja
UN-nr.: 3077
Klasse: 9
Emballasjegruppe: III
Varenavn: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.

Andre relevante opplysninger Unntatte mengder: LQ27
 

15. Opplysninger om lover og forskrifter
Faresymbol

 

Sammensetning på merkeetiketten Fenhexamid: 50 %
R-setninger R51/53 Giftig for vannlevende organismer: kan forårsake uønskede 

langtidsvirkninger i vannmiljøet
S-setninger S1/2 Oppbevares innelåst og utilgjengelig for barn.

S23 Unngå innånding av sprøytetåke.
Andre anmerkninger Må ikke brukes nærmere vannførende grøfter, bekker, dammer eller større 
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vannforekomster enn 20 meter ved sprøyting i trær (frukttrær og prydtrær), og 
5 meter i bærbusker.
Bruk egnet verneutstyr (se forsiktighetsregler).
Uskadeliggjør tomemballasjen (se avfallshåndtering).

Bruksrettledningen må følges, slik at man unngår risiko for mennesker og 
miljø. Det er forbudt å bruke preparatet i strid med godkjent bruksområde 
eller behandlingsfrist, eller å overskride den tillatte maksimale 
dosering/konsentrasjon.

Referanser (Lover/Forskrifter) Opplysninger fra produsent. FOR 2002-07-16 nr 1139: Forskrift om 
klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier. Europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH). FOR 2004-06-01 nr 930: 
Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften). FOR 2004-
07-26 nr 1138: Forskrift om plantevernmidler. Administrative normer for 
forurensning i arbeidsatmosfære (2007). Arbeidstilsynets brosjyre om 
åndedrettsvern (best.nr.539). Hanskeguiden (Arbeidsmiljøforlaget). Transport av 
farlig gods: ADR, RID, IATA, IMDG.

 

16. Andre opplysninger
Liste over relevante R-setninger (i 
seksjon 2 og 3).

R51/53 Giftig for vannlevende organismer: kan forårsake uønskede 
langtidsvirkninger i vannmiljøet

Viktigste kilder ved utarbeidelsen av 
Sikkerhetsdatabladet (ikke norske)

Tysk leverandørs datablad.

Opplysninger som er nye, slettet 
eller revidert

Endringer er gjort i pkt.: 1, 6, 8, 13, 14, 15.

Leverandørens anmerkninger Sikkerhetsdatabladet er revidert i henhold til gjeldende regelverk. Alfheim 
Kjemikalie Consult har ikke ansvar for feil og mangler i opplysningene fra 
produsent/leverandør. Produsent/leverandør oppgitt i seksjon 1 er juridisk 
ansvarlig for databladets innhold.

Ansvarlig for Sikkerhetsdatablad Bayer AS - Bayer Cropscience
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