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SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG 
SELSKAPET/FORETAKET 

 

1.1 Produktidentifikator 

Varemerke NATRIA UGRESSRENT 
Produktkode (UVP) 06476104 
 
1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som 
frarådes 
Bruk Ugrasmiddel 

 
1.3 Detaljer angående leverandøren på sikkerhetsdatabladet 
Leverandør 
 

Bayer AS - Bayer CropScience 
Drammensveien 147B 
Postkontor boks 14 
0212 Oslo 
Norge 
 

 

Telefon (+47) 24 11 18 00 
Telefaks (+47) 24 11 19 96 
Ansvarlig avdeling E-post: MSDS.Nordic@bayer.com 

 
1.4 Nødnummer 
Nødnummer Giftinformasjonen 

(+47) 22 59 13 00 
 

 
SEKSJON 2: FAREIDENTIFIKASJON 

 
2.1 Klassifisering av stoffet eller blandingen 
 
Klassifisering i henhold til EU Direktiver 67/548/EØF eller 1999/45/EF 
 

Xi Irriterende, R36 
 
2.2 Merkelementer 
 

Etiketter i samsvar med godkjennelse fra Mattilsynet. 
 
Merkepliktig. 
 

Risikobestemmende komponent(er) ved etikettering: 
• Ammonium octanoate 
• Ammonium decanoate 

 

Symbol(er) 

 
Xi Irriterende 

R-setning(er) 
R36 Irriterer øynene. 
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S-setning(er) 
S 1/2 Oppbevares innelåst og utilgjengelig for barn. 
S23 Unngå innånding av sprøytetåke. 
S25 Unngå kontakt med øynene. 
S26 Får man stoffet i øynene, skyll straks grundig med store mengder vann og 

kontakt lege. 
 

 
2.3 Andre farer 
Ingen kjente farer. 

 
 

 
SEKSJON 3: SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER 

 
3.2 Blandinger 
 

Kjemiske beskaffenhet 
Andre væsker (AL) 
Octanoic acid/Decanoic acid AL 17,7/12 g/l as ammonium salts ( = 3 % natural fatty acids)  

 
 

SEKSJON 4: FØRSTEHJELPSTILTAK 
 
4.1 Beskrivelse av førsthjelpstiltak 
 

Generell anbefaling 
Når symptomer utvikler och vedvarer, søk råd fra lege.  

 

Innånding 
Flytt ut i frisk luft. Hold pasienten varm og la vedkommende hvile.  

 

Hudkontakt 
Vask øyeblikkelig av med såpe og rikelig med vann. Ta kontakt med lege hvis irritasjon 
utvikles og vedvarer.  

 

Øyekontakt 
Fjern kontaktlinsen og skyll umiddelbart med rikelige mengder med vann, også under 
øyenlokkene, i minst 15 minutter. Ta kontakt med lege hvis irritasjon utvikles og vedvarer.  

 

Svelging 
IKKE få vedkommende til å kaste opp med mindre det beordres av en lege eller et 
giftkontrollsenter. Skyll munnen og vann må bare drikkes i små slurker. Hold pasienten varm 
og la vedkommende hvile.  

 
4.2 Viktigste symptomer og virkninger, akutte og utsatte 

Krampetrekninger  
 
4.3 Indikasjon av øyeblikkelig legeoppmerksomhet og spesiell nødvendig behandling 
 

Behandling 
Behandles symptomatisk.  
I tilfeller der det svelges en munnfull eller mer må følgende skritt overveies:  
Ved svelging: I tilfeller med betydelig svelging bør pumping bare tas i betraktning i løpet av 
de første to timene. Bruk av aktivt kull og natriumsulfat tilrådes imidlertid alltid.  

 
 

SEKSJON 5: BRANNSLOKKINGSTILTAK 
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5.1 Slukkemidler 
 

Egnede slokkingsmidler 
Vanntåke 
Karbondioksid (CO2) 
Skum 
Sand 

 
5.2 Spesielle farer som kommer fra stoffet eller blandingen 

 

Det utvikles farlige gasser ved brann. 
 
5.3 Råd for brannmenn 

 

Særlig verneutstyr for brannslokkingsmannskaper. 
Unngå innånding av røyken som oppstår ved brann eller eksplosjon. 
I tilfelle av brann: bruk trykkluftmaske. 
 

Andre opplysninger 
Begrens spredningen av brannslukningsmediet. 
Ikke la spillvann fra brannslukking komme inn i kloakkavløp eller vannløpene. 

 
 

SEKSJON 6: TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP 
 
6.1 Personlige forholdsregler, personlig verneutstyr, og nødsprosedyrer 

Unngå kontakt med produktsøl eller forurensede overflater. 
Når du håndterer søl, må du ikke spise, drikke eller røyke. 

 
6.2 Miljømessige forholdsregler 

Må ikke slippes ut til overflatevann, kloakksystem og grunnvann. 
 
6.3 Metoder og materialer for forurensning og opprensing 

 

Metoder til opprydding og rengjøring 
Ta opp med inert absorberende stoff (f.eks- sand, silikagel, syrebinder, universielt 
bindemiddel, sagflis). 
Samle opp og fyll produktet i en lukket beholder med en forskriftsmessig korrekt etikett. 
Rens forurenset overflate grundig. 

 
6.4 Referanse til andre seksjoner 

Informasjoner ang. sikker håndtering se Kapittel 7. 
Informasjoner ang. personlig verneutstyr, se Kapittel 8. 
Informasjoner ang. avfallsbehandling se Kapittel 13. 

 
 

SEKSJON 7: HÅNDTERING OG LAGRING 
 
7.1 Forholdsregler for sikker håndtering 

 

Råd om trygg behandling 
Unngå kontakt med hud, øyne og klær. 
 

Forholdsregler for beskyttelse mot brann og eksplosjon 
Ingen spesielle forholdsregler er påkrevet. 
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Hygienetiltak 
Unngå kontakt med hud, øyne og klær. 
Oppbevar arbeidsklær adskilt. 
Vask hendene før arbeidspauser og med en gang etter å ha håndtert stoffet. 
Fjern tilsølt tøy med en gang, og rengjør dem grundig før de brukes på nytt. 

 
7.2 Vilkår for forsvarlig lagring, inkludert enhver ukompatibilitet 

 

Krav til lagringsområder og containere 
Hold beholderne tett lukket på en tørr, kjølig og godt ventilert plass. 
Oppbevar i originalbeholderen og utilgjengelig for barn, helst i et låst lagringsområde. 
Hold unna direkte sollys. 
Beskyttes mot frost. 
 

Anbefaling ved vanlig lagring 
Hold borte fra mat, drikke og dyrefôr. 

 
7.3 Spesielle sluttanvendelser 

Se etiketten eller brosjyren. 
 

 
SEKSJON 8: EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONLIG BESKYTTELSE 

 
8.1 Kontrollparametere 
 
Ingen kontrollparametre kjent. 
 
8.2 Eksponeringskontroll 
 
Personlig verneutsyr - Sluttbruker 
Generell anbefaling Følg bruksanvisningen på etikettene. 

 
Håndvern Bruk CE-merkede (eller tilsvarende) nitrilgummihansker 

(minimumstykkelse 0,40 mm). Vaske hansken når den er kraftig 
tilsølt. Kasseres straks ved tilsøling innvendig, ved perforering eller 
når utvendig søl ikke kan fjernes. Vask alltid hendene før du spiser, 
drikker, røyker eller bruker toalettet. 
 

Øyevern Beskyttelsesbriller 
 

Hud- og kroppsvern Vernedrakt 
 

 
 

 
SEKSJON 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER 

 

9.1 Informasjon angående grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper 

Form Flytende stoff 
 

Farge fargeløs til lysegul  
 

pH 8,2 - 9,2 ved 100 % (20 °C)  
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Tetthet ca. 0,99 g/cm³ ved 20 °C  
 

Vannløselighet lett oppløselig 
 

9.2 Andre opplysninger 
 

Ytterligere sikkerhetsrelaterte fysisk-kjemiske data er ikke kjent. 
 

 
SEKSJON 10: STABILITET OG REAKTIVITET 

 
10.1 Reaktivitet 

Stabil under normale forhold. 
 

10.2 Kjemisk stabilitet 
Stabil under anbefalte lagringsforhold. 
 

10.3 Mulighet for farlige reaksjoner 
Ingen farlige reaksjoner ved forskriftsmessig lagring og håndtering. 
 

10.4 Forhold som skal unngås 
Ekstreme temperaturer og direkte sollys.  
 

10.5 Ukompatible materialer 
Sterke oksidasjonsmidler 
 

10.6 Farlige nedbrytingsprodukter 
Det forventes ingen nedbrytningsprodukter ved normal bruk. 

 
 

SEKSJON 11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER 
 
11.1 Informasjon angående toksikologiske virkninger 
 

Akutt oral giftighet LD50 (rotte) > 5.000 mg/kg 
 

Akutt innåndingsgiftighet LC50 > 4,125 mg/l 
Eksponeringstid: 4 h 
 

Akutt giftighet på hud LD50 (rotte) > 2.000 mg/kg 
 

Hudirritasjon Ingen hudirritasjon (kanin) 
 

Øyeirritasjon Irriterer øynene. (kanin) 
 

Sensibilisering Ikke sensibiliserende.  
OECD Test Guideline 429, Local Lymph Node Assay (LLNA) 
 

 
 
 

 
SEKSJON 12: ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER 

 
12.1 Giftighet 
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Giftighet for vannplanter (Pseudokirchneriella subcapitata)  117 mg/l  
Veksthastighet; Eksponeringstid: 72 h 
Angivelsen gjelder den forblanding. 
 

 EC50 (Lemna gibba) > 100 mg/l  
Angivelsen gjelder den forblanding. 
 

12.2 Persistens og nedbrytbarhet 
Biologisk nedbrytbarhet Lett biologisk nedbrytbar: 

 
12.3 Bioakkumuleringspotensial 
Bioakkumulering Ikke anvendbar for dette blandningen. 

 
12.4 Mobilitet i jord 
Mobilitet i jord Ikke anvendbar for dette blandningen.  

 
12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering 
Ikke relevant da ingen kjemisk sikkerhetsrapport er nødvendig. 
 
12.6 Andre skadevirkninger 
Økologisk tilleggsinformasjon 

Ingen andre virkninger er oppgitt. 
 

 
 
 

 
SEKSJON 13: INSTRUKSER VED DISPONERING 

 
13.1 Metoder for behandling av avfall 
Rengjort emballasje bringes til lovlig avfallsanlegg. Plastemballasje kildesorteres. Konsentrerte 
preparatrester og ikke rengjort emballasje må innleveres til mottak for farlig avfall.  
 

Avfallsavhendings nr. 
020108  landbrukskjemisk avfall som inneholder farlige stoffer 
Norsas: Bekjempningsmidler uten kvikksølv 7111. 

 
 

SEKSJON 14: TRANSPORTOPPLYSNINGER 
 
Ikke klassifisert som farlig gods i henhold til ADN/ADR/RID/IMDG/IATA. 
 
Denne klassifiseringen gjelder i prinsippet ikke for frakt i tankfartøy på innenlands vannveier. 
Kontakt produsenten for ytterligere informasjon. 
 
14.1 – 14.5 Ikke anvendbar. 
14.6 Spesielle forsiktighetsregler for bruker 
Se punkt 6 til 8 i dette sikkerhetsdatabladet. 
 
14.7 Transport i store kvanta i henhold til Tillegg II av MARPOL73/78 og IBC koden 
Ingen transport i store kvanta i henhold til IBC koden. 

 
 

SEKSJON 15: REGELVERKSMESSIGE OPPLYSNINGER 
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15.1 Sikkerhets-, helse og miljøbestemmelser/lovegivning som gjelder spesielt for stoffet 
eller blandingen 
 
Andre opplysninger 

WHO-Klassifisering: III (Slightly hazardous) 
 
Registreringsnummer 2011,12  
Bruksområde 

Vask huden etter arbeidet. 
 
15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerheten 
En kjemisk sikkerhetsvurdering er ikke nødvendig for dette stoffet. 

 
 

SEKSJON 16: ANDRE OPPLYSNINGER 
 
 

Informasjonen i dette sikkerhetsdatabladet er i henhold til retningslinjer fastsatt ved forordning 
(EU) 1907/2006 og forordning (EU) 453/2010 om endring av forordning (EU) nr. 1907/2006 (med 
senere endringer). Dette dataarket kommer i tillegg til bruksanvisningen, men erstatter den ikke. 
Informasjonen det inneholder, er basert på den tilgjengelige kunnskapen om det angjeldende 
produktet på det tidspunktet den ble samlet inn. Brukerne blir videre minnet på de mulige 
risikoene ved å bruke et produkt til andre formål enn det de er beregnet for. Den påkrevde 
informasjonen er i samsvar med gjeldende EØF-lovgivning. Mottakerne må oppfylle eventuelle 
nasjonale tilleggskrav. 
 

Endringer siden den siste versjonen vil bli merket i margen. Denne versjonen erstatter alle tidligere 
versjoner. 
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