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FORENKLEDE SIKKERHEDSPÅBUD

Liq-io 2500
Desinfektion af dievorter på mælkeproducerende dyr ved neddypning, skumpåføring eller sprøjtning inden malkning
Desinfektion af dievorter på mælkeproducerende dyr ved neddypning, skumpåføring eller sprøjtning efter malkning
Brugsklar væske, udelukkende til erhvervsbrug
Manuel eller automatisk påføring - indendørs

FARER/RISICI

Advarsel
Elementer, som har forårsaget produktets klassiﬁcering : 0.1% <= Iod < 1%, 1% <= Alkohol i ethoxyleret C12-C14 < 3%
Faresætning(er) : H319: Forårsager alvorlig øjenirritation. H412: Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætninger : P102: Opbevares utilgængeligt for børn. P264: Vask hænder grundigt efter brug. P280: Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/
øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse P305 + P351 + P338: VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i ﬂere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser,
hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P337 + P313: Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.

PERSONLIG BESKYTTELSE
Beskyttelse af hænder : Til manuel neddypning/skumpåføring FØR MALKNING: Der skal bæres kemikalieresistente beskyttelseshandsker (nitrilgummi). Til manuel
neddypning/skumpåføring FØR ELLER EFTER MALKNING: Der skal bæres kemikalieresistente beskyttelseshandsker (nitrilgummi).
Beskyttelse af øjne/ansigtet : Til manuel neddypning/skumpåføring FØR MALKNING: Der skal bæres øjenbeskyttelse i overensstemmelse med standard EN166. Til
manuel neddypning/skumpåføring FØR ELLER EFTER MALKNING: Der skal bæres øjenbeskyttelse i overensstemmelse med standard EN166.
Åndedrætsværn : Der kræves ingen særlige beskyttelsesforanstaltninger.
Beskyttelse af huden og kroppen : Til manuel neddypning/skumpåføring FØR ELLER EFTER MALKNING: Der skal bæres beskyttelsesdragt.
Hygiejne forholdsregler : Efter hvert brug skal det individuelle beskyttelses udstyr vaskes systematisk.

OPBEVARING
Opbevaringsområde : Neutralt produkt

BETINGELSER FOR BRUG
Lager : Må ikke opbevares under frysepunktet. Skal opbevares i original emballage. Emballagen skal holdes lukket.
Salgsindpakninger : Dunk, Tromle, Engangs container
Opløsning Genpakning : I emballage med tydelig etikette, udelukkende til denne brug. Efter tømning skylles alle redskaber, beholdere og udstyr i rigeligt vand.
Hygiejnebestemmelserne : Vask hænder jævnligt. Overhold hygiejnebestemmelserne, der er gældende på stedet.

FØRSTEHJÆLP

Hudkontakt : Afvaskes med vand.

Kontakt med øjnene : VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i ﬂere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let.
Fortsæt skylning. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Ved indtalse : Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning. Søg læge.
Indåndning : Bringes ud i frisk luft.
Brandbekæmpelse :
Særlige risici : Liq-io 2500 er uantændelig.
Tilintetørelsesmiddel anbefales : Vand, pulverslukker, skum, carbondioxid. Midler, forenelige med andre produkter der er involveret i brand.
Slukningsmidler der bør undgås : Ingen kendte så vidt vi ved.
Beskyttelsesforanstaltninger : Bær et uafhængigt åndedrætsudstyr og beskyttelseskedeldragt. Opsaml forurenet slukningsvand separat, udled det ikke i
kloaksystemet. Afkøl de udsatte beholdere med vand.

MILJØ / BEHANDLING AF AFFALD
Forholdsregler overfor udslip ved uheld :
Begrænset spild : Pumpes op i en hjælpebeholder.
Stort spild : Måles op, tæmmes med et neutralt absorberende middel og pumpes i en hjælpebeholder. Opbevares i passende beholdere, der er korrekt afmærket og
lukket, til eliminering. Kom aldrig udspredt og opsamlet produkt tilbage i den originale emballage med henblik på genbrug.
Behandling af affald : Produktet må ikke udledes direkte i kloakken eller omgivelserne.
Overhold Direktivet 2008/98/EU af 19/11/2008, ændret angående affald samt forordningen 2000/532/EF (sidst revideret af forordningen 2014/955/EF), som
etablerer listen over affald, der anses som farligt, og som derfor skal indleveres til godkendte centre.
Emballage behandling.

KONTAKT 112
Dokumentet behandler ikke vores legale og juridiske ansvar. Gør det ikke ud for et sikkerhedsdatablad.
Biocidholdige produkter skal anvendes på forsvarlig måde. Læs først etiketten og oplysninger om produktet.
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FORENKLEDE SIKKERHEDSPÅBUD

Liq-io 2500
Firma

Ansvarlig for produktion :

Visningsdato

Workshop

Ansvarlig for sikkerhed :

Ansvarlig

Førstehjælps kontakt :

Underskrift
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