PRODUCT VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

1. Identificatie van het product en het bedrijf:
Handelsnaam: Agro Vital Intake
Functie: Een hulpstof voor de verbetering van de indringing van pesticiden
en micronutriënten .
Contact gegevens:
Agro Vital BV
Industriestraat 1-B,
8391 AG Noordwolde NL
Tel : + +31 561 433115 Fax: ++ 31 561 432677
Gebruik van product:
Uitsluitend voor gebruik in de Landbouw en Tuinbouw
2. Gevaren:
R34: bijtend - veroorzaakt brandwonden
3. Samenstelling:
Een in water opgeloste combinatie van 400 g / l propionzuur en 50g / l
anionogene oppervlakteactieve stoffen.
4. Eerste hulp maatregelen:
Ogen:
Uitspoelen met schoon water gedurende tenminste 15 minuten. Niet vin de
ogen wrijven. Raadpleeg onmiddellijk een arts.
Huid:
Verwijder met product in aanraking zijnde kleding. Was met product in
aanraking zijnde geraakte huid grondig met grote hoeveelheden water.
Raadpleeg een arts als een blaarvorming optreedt of als roodheid of irritatie
aanhoudt.
Inslikken:
Bij inslikken mond goed spoelen met water. Geef melk of water te drinken.
Geen braken opwekken. Onmiddellijk een arts raadplegen.
Inademing:
Verwijderen van blootstelling en maximale ventilatie bewerkstelligen. Houd
getroffen persoon warm en in rust. In het geval van ademhalingsproblemen, onmiddellijk een arts raadplegen.
Zuurstof toedienen indien beschikbaar. Gebruik geen mond-op-mond
beademing.
5. Brand.
Het product is niet brandbaar. Rook en dampen bij brand kunnen gevaarlijk
zijn.. Brandweerlieden moeten in dergelijke gevallen gebruik maken van
adembescherming. Gebruik droge chemicaliën, schuim, water, zand of
aarde. Voorkom dat met product verontreinigd water in de waterlopen
sloten of riolering kan stromen.
6. Bij morsen:
Draag geschikte beschermende kleding (zie hoofdstuk 8). Zorg voor
maximale ventilatie. Bedek het gemorste met inert absorberend materiaal
(zand, aarde enz.), en breng zodra het morsvocht is geabsorbeerd over
naar een daarvoor bestemde container.
Voorkom het aflopen naar waterlopen en/of riolen .
Autoriteiten waarschuwen indien de product in aanraking komt met oppervlakte water of riool.
7. Opslag.
Bewaar het product in de originele verpakking, in een daarvoor geëigende
opslagplaats. Buiten het bereik van kinderen, eet en drinkwaren en van
dierlijke diervoeders houden.
Bewaren boven 5 °C
8. Persoonlijke bescherming:
Draag geschikte beschermende kleding (overall), geschikte beschermende
handschoenen (rubber of PVC) en gezichtsbescherming bij de gebruik van

het geconcentreerd product.
Draag adembescherming uitgerust met een geschikt patroon voor de
bescherming tegen chemische dampen.
9. Fysische en chemische eigenschappen:
Uiterlijk: een blauwe vloeistof
Geur: penetrante, chemische geur
Relatieve dichtheid : Ca. 1,01
PH: <1
10. Stabiliteit en Reactiviteit:
Zeer stabiel. Bewaarbaarheid minstens 2 jaar na productie datum.
Niet in aanraking brengen met alkalische middelen.
11. Toxicologische informatie:
Het product is bijtend. Acute orale LD50: niet bepaald als gevolg van
etsende eigenschap van het product. Acute dermale LD50: idem. Irritatie :
Bijtend en veroorzaakt brandwonden
12. Milieubescherming:
Dit product is niet gemakkelijk biologisch afbreekbaar. Bio-accumulatie is
onwaarschijnlijk. Vermeid contact met oppervlakte water.
13. Restvloeistof en lege containers:
Eventueel ongewenste restanten inleveren bij een KCA depot.
Lege containers ook na omspoeling niet hergebruiken.
14. Transport Informatie:
Wegvervoer: label als Bijtend . VN-nummer: 1760
Transport Naam: bijtende vloeistof NOS mengbaar met water
IMDG-klasse: 8 Bijtend
CPL Verpakkingsgroep: III
15. Aanvullende veiligheidsinfo:
Risico symbool: Bijtend
Waarschuwingszinnen:
R34 Veroorzaakt brandwonden
Veiligheidsaanbevelingen:
S1 Blijf achter slot en grendel
S2 Buiten bereik van kinderen
S23 niet inademen dampen of spray nevel
S24/25 Aanraking met de huid en de ogen voorkomen
S26 Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig
water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.
S28 Bij aanraking met de huid, spoel dan onmiddellijk met overvloedig
water
S36/37/39 Draag geschikte beschermende kleding, geschikte handschoenen en ogen / het gezicht bescherming
S45 In geval van ongeval of indien men zich onwel voelt een arts raadplegen onmiddellijk.
16. Overige informatie
De bovenstaande informatie is bedoeld om de veiligheid en gezondheid
van de gebruiker te waarborgen en als een leidraad voor de
opslag en vervoer van de stof of het product waarop het betrekking heeft.
De informatie in dit veiligheidsinformatieblad is nauwkeurig samengesteld
aan de hand van alle beschikbare informatie en zal wanneer nodig worden
bijgewerkt wanneer dit noo0dzakelijk wordt geacht.. Er wordt geen
aansprakelijkheid aanvaard voor enig verlies of schade als gevolg van
geen rekening houden met informatie of advies opgenomen in dit
veiligheidsinformatieblad.
Intake is toegelaten voor verkoop als een bestrijdingsmiddel en/of toevoegmiddel in het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Griekenland, Nieuw-Zeeland en
Nederland.
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