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Xi : Irriterend N : Milieugevaarlijk 9 : Diverse gevaarlijke 9 : Diverse gevaarlijke

stoffen en voorwerpen. stoffen en voorwerpen.

1  Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

Aard van het product : Herbicide.

Handelsnaam : Primstar herbicide

Bedrijfsidentificatie : D.C.M. Nederland B.V.
Valkenburgseweg 62a
2223 KE  KATWIJK ZH  NEDERLAND
Tel :  +31 71 401 88 44
E-mail : c.popkema@dcmnederland.com
Internet: www.dcmnederland.com

Telefoonnr. in noodgeval : 030 274 88 88

2  Identificatie van de gevaren

Risicozinnen : R36/38 : Irriterend voor de ogen en de huid.
R43 : Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.
R67 : Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.

Milieugevaar : R50/53 : Zeer vergiftig voor in het water levende organismen ; kan in het aquatisch
milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

3  Samenstelling en informatie over de bestanddelen

Naam Component Inhoud CAS-nr. EG-nr. Bilage-nummer REACH Indeling

Fluoroxypyr-meptyl (ISO : = 14,5   % 81406-37-3 279-752-9 607-272-00-5 ----- N; R50-53

Shell Sol A100 : Tussen 30  en 40 % 64742-95-6 265-199-0 ----- ----- R10
Xn; R65
R66
R67
Xi; R37
N; R51-53

florasulam : = 0,25   % 145701-23-1 ----- 613-230-00-7 ----- N; R50-53

4  Eerstehulpmaatregelen

Eerste hulp maatregelen : Geen drinken geven of braken opwekken, als het slachtoffer bewusteloos is.

- Inademing : Naar de frisse lucht vervoeren. Raadpleeg een arts.

- Kontakt met de huid : Verwijder verontreinigde kleding onmiddellijk, was de huid rondom met water en
zeep. Was de kleding alvorens deze opnieuw te gebruiken, of vernietig ze.

- Kontakt met de ogen : Spoel onmiddellijk en voortdurend met stromend water gedurende 15 minuten.
Verwijder contactlenzen, indien aanwezig, na de eerste vijf minuten en blijf daarna
nog minstens een kwartier spoelen. Raadpleeg onmiddellijk een arts, bij voorkeur
een oogarts.
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4  Eerstehulpmaatregelen  (vervolg)

- Inslikken : Geen braken opwekken. Waarschuw een arts. De beslissing om al dan niet braken
op te wekken moet door een arts genomen worden.

Nota voor de arts : Geen specifiek antidotum. Ondersteunende behandeling. Behandeling volgens het
oordeel van de arts, rekening houdend met de symptomen bij de patient.

5  Brandbestrijdingsmaatregelen

Gevaarlijke verbrandingsprodukten : Bij brand kan de rook het originele product bevatten alsmede
verbrandingsproducten met variërende samenstelling die toxisch en/of
irriterend kunnen zijn.

- Geschikte blusmiddelen : Waternevel of dunne sproeistraal. Kooldioxide. Droog chemisch poeder. Schuim.

Speciale procedures : Houd vaten koel met waterstralen. Wegstromende vloeistof indammen om
lozing in water of drainagesystemen te voorkomen.

Speciale beschermingsmiddelen voor : Brandzone niet betreden zonder aangepaste veiligheidsuitrusting, inclusief
de brandweer ademhalingsbescherming.

6  Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen : Draag geschikte beschermende kleding en bescherming voor de ogen en het
gezicht (Zie Sectie 8).

Voorzorgsmaatregelen voor het : Niet in rioleringen of enig water wegspoelen. Waarschuw de authoriteiten als een
milieu lozing heeft plaatsgehad in waterlopen of drainagesystemen.

Reinigingsmethoden : Opnemen met zand of ander onbrandbaar absorberend materiaal en in vaten
scheppen voor verwijdering. Bij grote lozingen het gebied afzetten en de
leverancier raadplegen. Bel het telefoonnummer voor noodgevallen als verdere
assistentie is vereist. Wegstromende vloeistof indammen om lozing in water of
drainagesystemen te voorkomen.

7  Hantering en opslag

Opslag : Het product dient te worden opgeslagen in overeenstemming met de lokale
verordeningen. Opslaan in een koele, droge en goed geventileerde ruimte in de
oorspronkelijke verpakking. Beschermen tegen excessieve hitte en koude. Niet bij
voedsel, drinkwaren, dierenvoeder, farmaceutica, cosmetica of kunstmest opslaan.
Buiten bereik van kinderen bewaren.

Behandeling : Betracht goede persoonlijke hygiene. Niet eten of voedsel bewaren op de werkplek.
Was de handen en de blootgestelde huid voor het eten, drinken of roken en na het
werk. Vermijd contact met de ogen en huidcontact.

8  Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

- Ademhalingsbescherming : Gebruik goedgekeurde adembescherming voorzien van filterbussen als de
grenswaarden en/of de comfortwaarde mogelijk overschreden worden. Gebruik in
noodgevallen een goedgekeurd persluchtademhalingstoestel
(type: overdruk).

- Huidbescherming : Voor kort contact zijn geen andere voorzorgsmaatregelen nodig dan schone
bedekkende kleding en chemisch-resistente handschoenen. Gebruik
chemicaliënbestendige handschoenen, geclassificeerd onder EN 374.

Voorbeelden van te verkiezen handschoen-materialen die een barrière vormen:
Nitril. Voorbeelden van aanvaardbare  handschoen-materialen die een barrière
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8  Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming  (vervolg)

vormen omvatten: Neopreen. PVC. Vermijd handschoenen die gemaakt zijn van:
natuurrubber.

Wanneer langdurig of vaak herhaald contact kan voorkomen, worden
handschoenen met een beschermingsklasse 5 of hoger aanbevolen. Wanneer
enkel een kortstondig contact verwacht wordt, worden handschoenen met een
beschermingsklasse 3 of hoger aanbevolen.

AANDACHT: De selectie van specifieke handschoenen voor een bepaalde
toepassing en gebruikstijd in een arbeidsplaats zou ook rekening moeten houden
met alle andere factoren op de arbeidsplaats, zoals (maar niet beperkt tot): andere
chemicaliën die mogelijk gehanteerd worden, fysieke vereisten (bescherming tegen
snijden/doorboren, handigheid, thermische bescherming), en de instructies/
specificaties van de handschoenleverancier.

Draag beschermende kleding die ondoorlaatbaar is voor dit product als
zich langdurig of regelmatig herhaald contact kan voordoen.
In noodgevallen: draag beschermende kleding die ondoorlaatbaar is voor dit
product. De keuze van specifieke kledingstukken zal afhangen van de werkwijze.

- Oogbescherming : Draag een veiligheidsbril. Waar contact met de vloeistof waarschijnlijk is, wordt een
zuurbril aanbevolen.

Technische veiligheidsmaatregelen : Goede algemene ventilatie zou in de meeste omstandigheden voldoende moeten
zijn.
Plaatselijke afzuiging kan nodig zijn voor sommige werkzaamheden.

Arbeidshygiënische : Fluroxypyr-1-methylheptyl ester: Dow AgroSciences "IHG": 10 mg/m3.
blootstellingsgrens

Solvent nafta (petroleum), sterk aromatisch: De aanbeveling van de leverancier
voor het oplosmiddel is 19 ppm.

9  Fysische en chemische eigenschappen

Uiterlijk : Vloeibaar.

• Kleur : Wit.

• Geur : Kenmerkend.

pH waarde : 5.8 (1% waterige suspensie)

• Dichtheid : 0.992 g/cm3 (20 graden C)

Oplosbaarheid in water : Vormt een emulsie.

• Vlampunt [°C] : 61

Zelfontbrandingstemperatuur [°C] : > 400

Explosiegrenzen : Niet-explosief (EEC A.14).

10  Stabiliteit en reactiviteit

Stabiliteit en reactiviteit : Stabiel onder normale omstandigheden.

Gevaarlijke ontbindingsproducten : Geen in normale omstandigheden.

Te vermijden stoffen : Sterke basische, zure of oxiderende stoffen.

Te vermijden condities : Extreem hoge of lage temperaturen.
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10  Stabiliteit en reactiviteit  (vervolg)

11  Toxicologische informatie

Informatie over toxiciteit : Inslikken:
De orale toxiciteit is laag.
De orale LD50 voor ratten is > 2.000 mg/kg.

Huidcontact:
De dermale LD50 voor ratten is > 5.000 mg/kg.
Een kortstondig contact kan een huidirritatie met plaatselijke roodheid veroorzaken.
Kan uitdroging en schilfering van de huid veroorzaken.
Het is onwaarschijnlijk dat schadelijk hoeveelheden door de huid zullen worden
opgenomen.

Sensibilisatie:
Het product heeft allergische huidreacties veroorzaakt wanneer het getest werd op
muizen.

Contact met de ogen:
Kan matige en langdurige irritatie veroorzaken. Kan matige hoornvliesbeschadiging
veroorzaken. Dampen kunnen oogirritatie veroorzaken, met een licht onbehagen
en roodheid.

Inademen:
Er worden geen schadelijke effecten verwacht bij deze wijze van blootstelling,
samenhangend met het juiste hanteren.

Bepaalde dampconcentraties kunnen worden bereikt die schadelijk zouden kunnen
zijn bij enkelvoudige blootstelling. Kan irritatie van de
ademhalingswegen en een depressie van het centrale zenuwstelsel
teweegbrengen. De symptomen kunnen uiteenlopen van hoofdpijn,
duizeligheid en slaperigheid, tot ernstigere klachten zoals verlies van
coördinatievermogen en bewustzijnsverlies.

Chronische toxiciteit : Niet carcinogeen, niet mutageen en niet teratogeen.

12  Ecologische informatie

Informatie betreffende ecologische : Giftigheid voor watermilieu:
effecten Gebaseerd op gegevens voor de formulering.

Stof is accuut schadelijk voor vissen (10mg/L<LC50<100mg/L).
De stof is accuut schadelijk voor waterachtige invertebraten (10mg/L<EC50<
100mg/L).
Materiaal is giftig voor algen (1 mg/l < IC50 < 10 mg/l).

Giftigheid voor vogels:
Gebaseerd op gegevens voor de formulering.
Het materiaal is praktisch niet giftig voor vogels op een acute basis (LD50 is groter
dan 2.000 mg/kg).

Aanvullende informatie:
Het materiaal is praktisch niet giftig voor bijen op een acute basis.
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12  Ecologische informatie  (vervolg)

Persistentie - afbreekbaarheid : Beoordeling grotendeels of geheel gebaseerd op gegevens van aktieve
ingredienten

Florasulam: Half-waarde tijd in de bodem is afhankelijk van bodemtype en -
condities en bedraagt ongeveer 2-18 dagen. Er is geen bewijs van enige van
betekenis zijnde uitloging, daarom is het onwaarschijnlijk dat het grondwater
verontreinigd wordt.

Fluroxypyr-1-methylheptyl ester:
Snelle hydrolyse in bodem en water (met een half-waarde tijd van minder dan 1
dag) tot het moederzuur, wat verdere afbraak ondergaat.
Halveringstijd van het oorspronkelijk zuur in bodem en water is afhankelijk van de
omstandigheden en bedraagt ongeveer 14-56 dagen.

13  Instructies voor verwijdering

Algemeen : Vergiftig voor in het water levende organismen. Voorkom vervuiling van vijvers,
waterlopen en sloten met chemische stof of gebruikte container. Grondig
uitwassen. Verwijder verpakking en spoelwater volgens de hiervoor van toepassing
zijnde wetgeving. Voorkeurvolgorde:
a) terugwinnen van het materiaal, b) verbranden. De container voor geen enkel
ander doel hergebruiken.

14  Informatie met betrekking tot het vervoer

Algemene informatie

- Officiële vervoersnaam : UN3082  ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.   (
Fluoroxypyr-meptyl (ISO, Shell Sol A100), 9, III, (E)

- UN Nr : 3082

- G.I. nr : 90

-Transportetikettering

à|O ¿
: 9

9E

Vervoer over land

- ADR Klasse : 9

- ADR Verpakkingsgroep : III

Zeevervoer

- IMO-IMDG code : Klasse  9

- IMO Verpakkingsgroep : III

- EMS-Nr : F-A S-F

- IMDG-Zeevervuiling : YES
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14  Informatie met betrekking tot het vervoer  (vervolg)

Luchtvervoer

- ICAO/IATA : Packaging instructions cargo : 914
Packaging instructions passenger: 914

- IATA - Klasse of divisie : 9

- IATA Verpakkingsgroep : III

- Beperkte Hoeveelheid : LQ 7
Samengestelde verpakkingen - binnenverpakking : maximale  inhoud : 5 l
Samengestelde verpakkingen - collo : maximum : 30 kg
Binnenverpakkingen geplaatst in met krimp of rekfolie om wikkelde trays -
binnenverpakking : maximale inhoud : 5 l
Binnenverpakkingen geplaatst in met krimp of rekfolie om wikkelde trays - Collo :
maximum : 20 kg

15  Regelgeving

Symbo(o)l(en) : Xi : Irriterend
N : Milieugevaarlijk

R-Zinnen : R36/38 : Irriterend voor de ogen en de huid.
R43 : Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.
R50/53 : Zeer vergiftig voor in het water levende organismen ; kan in het aquatisch
milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.
R67 : Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.

S-Zinnen : S2 : Buiten bereik van kinderen bewaren.
S13 : Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.
S20/21 : Niet eten, drinken, of roken tijdens gebruik.
S23 : Spuitnevel niet inademen.
S26 : Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en
deskundig medisch advies inwinnen.
S36/37 : Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding.
S35 : Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren.
S61 : Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies/veiligheidskaart.

16  Overige informatie

Lijst van relevante R-zinnen (rubr. 2) : R10 : Ontvlambaar.
R37 : Irriterend voor de ademhalingswegen.
R50/53 : Zeer vergiftig voor in het water levende organismen ; kan in het aquatisch
milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.
R51/53 : Vergiftig voor in het water levende organismen ; kan in het aquatisch
milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.
R65 : Schadelijk : kan longschade veroorzaken na verslikken.
R66 : Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
R67 : Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.

De inhoud en het formaat van dit veiligheidsblad zijn in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees
Parlement en de Raad

AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID.  De informatie in dit veiligheidsblad werd verkregen uit bronnen die, naar best weten,
betrouwbaar zijn.  Niettemin werd de informatie, wat betreft de juistheid, zonder enige garantie - uitdrukkelijk of stilzwijgend - ter
beschikking gesteld.  De omstandigheden of de methodes van behandeling, opslag, gebruik of verwijdering van het produkt vallen
buiten onze controle en kunnen niet tot onze bevoegdheden behoren.  Om deze en ook om andere redenen, wijzen wij elke
verantwoordelijkheid af in geval van verlies, schade of onkosten, die op welke wijze dan ook ontstaan zijn tijdens of verbonden zijn
met de behandeling, de opslag, het gebruik of de verwijdering van het produkt. Dit MSDS werd opgesteld voor dit produkt en dient
uitsluitend hiervoor te worden gebruikt. Als het produkt wordt gebruikt als een component in een ander produkt, is het mogelijk dat
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de informatie in dit MSDS niet van toepassing is.

Einde van document
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