NOVOTRADE
LEVERANDØRBRUGSANVISNING
(Sikkerhedsdatablad)
1. Identifikation af produktet/virksomheden.
Navn: FLORAMON
Produkttype: Vækstreguleringsmiddel
Miljøstyrelsens reg.nr.: 96-1
Leverandør: NOVOTRADE
Fagotvej 26
DK-2730 Herlev
Tlf.: 44917243, Fax: 44943343
2. Oplysning om indholdsstoffer.
Floramon fås i størrelserne 200 gr., 1 kg. og 5 kg. med henholdsvis A 1 o/oo, B 2 o/oo og C 4
o/oo aktivt stof. Endvidere fås det også i A i 30 gr. Det aktive stof er Naphtyleddikesyre.
Fyldstoffet er talkum.
3. Fareidentifikation.
Det vurderes, at midlet ved normal anvendelse ikke udgør en sundhedsmæssig risiko, hvis der
anvendes egnede værnemidler jf. punkt 8.
Produktet er ikke farligt for bier.
4. Førstehjælp.
Søg førstehjælp ved evt. arbejdsskade.
Ved øjenkontakt: Skyl grundigt med vand. Søg evt. lægehjælp.
Ved hudkontakt: Vaskes straks med store mængder vand.
5. Brandbekæmpelse.
Stoffet er ikke brændbart.
6. Forholdsregler ved spild.
Evt. spild fjernes og afleveres til den almindelige kommunale affaldsordning. Ved større spild
søg professionel hjælp.
7. Sikkerhedsforskrifter ved håndtering og oplagring.
Vask huden efter arbejdet.
Opbevares utilgængeligt for børn.
Må ikke opbevares sammen med nærings- og nydelsesmidler samt foderstoffer.
Bør opbevares et køligt og tørt sted.

8. Værnemidler samt forholdsregler ved brug.
Arbejdsministeriets regler om arbejdstøj og personlige værnemidler skal overholdes ved
anvendelsen, jf. informationsmateriale fra arbejdstilsynet om bekæmpelsesmidler.
Brug maske og egnede beskyttelseshandsker under arbejdet.
9. Fysiske og kemiske egenskaber.
Form: Tørstof (pudder)
Farve: Hvid
Lugt: Uden særlig lugt.
10. Stabilitet/reaktivitet.
Midlet er stabilt under normale opbevaringsforhold.
11. Sundhedsfarlige egenskaber.
Ingen påviselige mærkbare problemer.
12. Miljøinformation.
Det vurderes, at midlet ved normal anvendelse ikke udgør en sundhedsmæssig risiko,
hvis der anvendes egnede værnemidler jf. punkt 8.
13. Forholdsregler ved bortskaffelse.
Tom emballage og rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning.
Tom emballage kan bortskaffes med dagrenovationen, såfremt emballagen
er blevet skyllet grundigt med vand.
Tom emballage må ikke genanvendes.
14. Transportoplysninger.
Produktet er ikke transportklassificeret.
15. Information om uddannelseskrav og anvendelsesbegrænsning.
Anvendelsesområdet er stue- og haveplanter samt træer.
Sikkerhedssætninger:
S2: Opbevares utilgængeligt for børn.
S13: Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
S24: Undgå kontakt med huden.
S36: Brug særligt arbejdstøj jf. punkt 8.
S37: Brug egnede beskyttelseshandsker samt maske jf. punkt 8.

16. Andre informationer.
Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er baseret på vor nuværende viden.
Den kendetegner produktet med hensyn til passende sikkerhedsforskrifter.

