LABSC_6111_B_PacTec

Colors : CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

Øjnene:

Insektmiddel

Kommer stoffet i øjnene, skylles grundigt med vand (15 min.). Evt. kon taktlinser fjernes og øjet
spiles godt op. Kontakt omgående læge.
Skyl munden grundigt og drik rigeligt vand. Fremkald IKKE opkastninger.
Kontakt omgående læge og vis dette sikkerhedsdatablad.

Bortskaffelse:

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald.
Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelsen.
Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.

Må kun anvendes til insektbekæmpelse i korn, tomme kornlagre, transportog procesanlæg for korn og
korn-opbevaringsrum i skibe og lastbiler.
K-Obiol EC 25 er et flydende insektmiddel til bekæmpelse af kornskadedyr. K-Obiol EC 25 er kendetegnet
ved en hurtig knockdown og kontrollerende effekt overfor en lang række skadevolder, såsom kornsnudebiller,
rismel-biller og kastaniebrun rismelbiller. Virkningen indtræffer når insekterne kommer i kontakt m e d d e
n behandlede flade eller det behandlede korn. Virkningen og holdbarheden på overflader af beton er ikke
tilfredsstillende belyst.
K-Obiol EC 25 må kun anvendes af professionelle skadedyrsbekæmpere.

ADVARSEL

Brugsanvisning

Indtagelse:

For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje.
Brandfarlig. (R10) Farlig ved indånding og ved indtagelse. (R20/22)
Irriterer åndedrætsorganerne. (R37)
Risiko for alvorlig øjenskade. (R41)
Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse. (R65)
Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud. (R66)
Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidseffekter i vandmiljøet. (R50/53)
Brug beskyttelsesbriller/ansigtsskærm under arbejdet. (S39)
Anvendelse og opbevaring sker alene efter dispensation fra godkendelsesordningen for pesticider.
Dispensationen bortfalder 29.oktober 2011.
Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs nærmere i den eventuelt lovpligtige
leverandørbrugsanvisning samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.Vask huden efter
arbejdet.

Langtidsvirkningen af behandlingen er afhængig af hvilket udbringningsudstyr der anvendes og hvor rene
de behandlede overflader er.
K-Obiol EC 25 fortyndes med vand og udbringes med egnet udstyr. Operatøren skal anvende personlige
værnemidler under opblanding og udbringning af midlet, læs Sikkerhedsdatabladet før brug.

Dosering:

Grove overflade:
Jævn overflade:

K-Obiol

Overtrædelse af følgende fremhævede forskrifter kan medføre straf:
Må kun anvendes til insektbekæmpelse i korn, tomme kornlagre, transport- og procesanlæg for korn og
korn-opbevaringsrum i skibe og lastbiler.
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de ibrugsanvisningen nævnte.
Ingen personer må opholde sig i rummet under udbringning med tågesprøjte.
Først efter grundig udluftning (minimum 2 timer) kan personer uden værnemidler opholde sig i rummet.
Må ikke tømmes i kloakafløb Opbevares utilgængeligt for børn.
Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Sundhedsskadelig

®

EC 25

Insektmiddel
Må kun anvendes til insektbekæmpelse i korn,
tomme kornlagre, transport- og procesanlæg
for korn og korn-opbevaringsrum i skibe og
lastbiler.

30 ml K-Obiol EC 25 opløses i 5 ltr vand.
5ltr opløsning rækker 50 m2 overflade. (15 mg deltamethrin per m2)
60 ml K-Obiol EC 25 opløses i 5 ltr vand
5 ltr opløsning rækker 100 m2 overflade.(15 mg deltamethrin per m2)

For at opnå maksimal effekt, bør behandlingen ske på rengjorte overflader. Der kan forventet nedsat effekt
på beton overflader.
Antal behandlinger: Én gang pr. år.

Behandling af lagerbygninger.

K-Obiol EC 25 fortyndes med vand og udbringes med tågesprøjte (f.eks. Igeba). Efter grundig rengøring af
rummet, lukkes ventilation, døre og vinduer. Operatøren må kun kortvarigt opholde sig i rummet, f.eks ved
driftsstop eller påfyldning af middel. Hele rummer skal være ”mættet” for at opnå maksimal effekt. Efter
udbringning skal rummet være lukket i 30 min.
Ingen personer må opholde sig i rummet under udbringning med tågesprøjte. Først herefter grundig
udluftning (minimum 2 timer) kan personer uden værnemidler opholde sig i rummet.

Behandling af transport og procesanlæg.

K-Obiol EC 25 fortyndes med vand og udbringes med tågesprøjte (f.eks. Igeba) eller med rygsprøjte hvor
forholdene begrænser anvendelse af tågestrøjte. Efter grundig rengøring af transport og processanlæg
anbringes tågesprøjte på laveste niveau, varmtåge stiger til verjs.

Behandling af kornet.

K-Obiol EC 25 fortyndes med vand og udbringes med egnet udstyr, som er placeret over transportbåndet,
eller i kornelevatoren. Behandlingen af kornet bør foregå så tæt ved det endelige lager som muligt.
Dosering:
1 liter opløsning pr. ton korn (0,25 g deltamethrin per ton korn).
Blanding:
1 del K-Obiol EC 25 + 99 dele vand (1 liter K-Obiol EC 25 + 99 liter vand til behandling
af 100 tons korn).

Miljøfarlig

DK79988931A - ARTICLE 79978545

Antal behandlinger:
Begrænsninger:

Produktionsdato/batchnummer: Se emballagen.
Produktet er minimum holdbart 2 år fra produktionsdato.

Bayer A/S
Nørgaardsvej 32
2800 Lyngby
Tlf: 45 23 50 00
www.bayer-es.dk

Én gang per parti.
Restkoncentrationen af deltamethrin på kornet må maksimalt være 2 ppm.

Værnemidler:

Ved opblanding og udsprøjtning anvendes beskyttelsesbriller, nitrilgummi handsker, overtræksbukser og
støvler samt filtrerende åndedrætsværn mod organiske dampe og gasser (beskyttelsesfaktor 10) i
overensstemmelse med EN140 type A eller tilsvarende.

Analyse:
Deltamethrin . . . . . . . . . . . . 25 g /L (2,7 w/w % )
Piperonylbutoxid . . . . . . . . 225 g/L (23,9 w/w %)
Opløsningmidlet . .naphtha (petroleums destillat)
Insektmiddel nr. 18-555
Omfattet af Miljøstyrelsens dispensation
af 29. juni 2011.

Bayer Environmental Science • AGCI • Date : 11/04/11 • Auteur : Ant

Rengøring af udstyr:

K-Obiol EC 25 er blandbart med vand. Sprøjteudstyr og værktøj rengøres med vand.

Indhold:

1L

Førstehjælp
Generelt:

Indånding:
Huden:

Ved symptomer på forgiftning og/eller vedvarende irritation af hud, åndedræt og øjne søges
straks læge. Fjern straks forurenet tøj og bort skaf det forsvarligt.
Bring den forulykkede ud i frisk luft (undgå afkøling). Holdes i ro under opsyn. Hvis symptomer
er vedvarende søg læge.
Kommer stoffet på huden vaskes straks grundigt med rigeligt vand og sæbe. Hvis irritation
opstår kontakt straks læge.

Dossier : K-Obiol EC 25 • Contenu : 1 L • Pays
: DK • Réf. : DK79988931A • Article : 79978545 • Dim. : L 297 mm x H 150 mm
Indhold:

