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Rodex G RODEX G

1  IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

Aard van het product : Rodenticide - biocide van product type 14 volgens  Richtlijn 98/8/EC van het
Europese Parlement en de Europese Raad betreffende het op de markt brengen
van biociden.

Handelsnaam : Rodex G

Toelatingsnummer : 287B

Gebruik : Lokaas ter bestrijding van ratten.

Bedrijfsidentificatie : EDIALUX-FORMULEX NV
Rijksweg 28
2880  BORNEM  BELGIUM
Tel :  +32 (0) 3 886 22 11
Fax : +32 (0) 3 886 24 60
E-mail : edialux@edialux.be
www.edialux.com

Telefoonnr. in noodgeval : +32 (0) 70 245 245 (Antigifcentrum / Centre Antipoisons)

2  IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

Ongewenste uitwerkingen op de : Schadelijk bij herhaalde inname.
gezondheid

Symptomen bij gebruik

3  SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

Stof / Mengsel : Preparaat.

Componenten : Dit produkt is niet gevaarlijk maar bevat gevaarlijke stoffen.

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

Bromadiolone 0.25 : = 0,005   % 28772-56-7 249-205-9 ----- ----- Xn; R21/22-48/21/22
N; R50-53

Basonyl Red 555 Liquid : < 1   % ----- ----- ----- ----- Xn; R22
Xi; R41
R52-53

Werkzame stof: : bromadiolone

4  EERSTEHULPMAATREGELEN

Eerste hulp maatregelen

- Algemene inlichtingen : De werkzame stof bromadiolone is een coumarinederivaat. Het product kan door
het lichaam worden opgenomen via de mond.
Symptomen na inslikken:
Door antagonisme met vitamine K remt bromadiolone de vorming van een aantal
stollingsfactoren. Opgenomen in grote of kleinere hoeveelheden kan het subcutane
bloedingen veroorzaken. De symptomen van vergiftiging zijn verlengde
prothrombinetijd en coagulatietijd, bloedingen uit de neus, de urinewegen en het
maagdarmkanaal.

- Inademing : In frisse lucht laten ademen.
Rust.
Indien men zich onwel voelt, een arts raadplegen (indien mogelijk de persoon dit
etiket tonen).

- Kontakt met de huid : Afspoelen met veel water.
Of neem een douche gedurende 15 minuten.
Besmette kleding en schoenen uittrekken.
Medische hulp inroepen indien zich een ongewenste uitwerking ontwikkelt.
Indien mogelijk deze fiche tonen. Indien dit niet mogelijk is, de verpakking of het
etiket tonen.
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4  EERSTEHULPMAATREGELEN  (vervolg)

- Kontakt met de ogen : In geval van oogkontakt, onmiddellijk spoelen met zuiver water gedurende 10-15
minuten.
Spoel WEG van het niet-aangetaste oog. Bij contactlenzen: zo makkelijk te
verwijderen, verwijder eerst de lenzen, spoel daarna.
Medische hulp inroepen.
Indien mogelijk deze fiche tonen. Indien dit niet mogelijk is, de verpakking of het
etiket tonen.

- Inslikken : In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en de persoon de
verpakking of etiket tonen.
Bel het Antigifcentrum en vraag of het drinken van een oplossing actieve houtskool
in water is aangewezen.
De mond spoelen.

5  BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

Gevaarlijke verbrandingsprodukten : CO-vorming mogelijk.

Preventie : Persoonlijke beschermingsmiddelen: geen specifieke bescherming vereist.

- Geschikte blusmiddelen : Water.

6  MAATREGELEN BIJ ONOPZETTELIJK VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET PREPARAAT

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen : Elk contact met de ogen en de huid vermijden.

Voorzorgsmaatregelen voor het : Voorkom zoveel mogelijk ongecontroleerde verspreiding in het milieu omwille van
milieu het gevaar voor mensen en dieren.

7  HANTERING EN OPSLAG

Opslag : In een droog lokaal.
Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van dierenvoeder.
Buiten het bereik van kinderen bewaren.

Behandeling : Niet eten, drinken of roken tijdens de hantering of het gebruik.
Verwijderd van erg geurende preparaten.

8  MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING

Persoonlijke bescherming

- Ademhalingsbescherming : Niet nodig.

- Handbescherming : Niet nodig.

- Huidbescherming : Niet nodig.

- Oogbescherming : Niet nodig.

9  FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

Fysische toestand bij 20°C : Vaste stof.

Kleur : Rood.

Geur : Meelgeur.

Oplosbaarheid in water : Onoplosbaar.
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10  STABILITEIT EN REACTIVITEIT

Stabiliteit en reactiviteit : Stabiel onder normale omstandigheden.

11  TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

Oraal (rat) LD50  [mg/kg] : > 2000

12  ECOLOGISCHE INFORMATIE

Informatie betreffende ecologische : Toxiciteit voor bijen: niet toxisch voor bijen.
effecten

LC50-96 Uur - vis [mg/l] : 28 g/l

13  INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

Algemeen : Dode ratten en muizen begraven op ongeveer 30 cm diepte en minstens 50 cm
verwijderd van bronnen, putten en waterlopen, ...

Verwijderingsmethode : S56 : Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder
afval brengen.

14  INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

Algemene informatie : Geen gevarengoed in de zin van de transportvoorschriften.

15  WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

Toelatingsnummer : 287B

Symbo(o)l(en) : Geen.

R-Zinnen : Geen.

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.
S56 : Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder
afval brengen.

Andere Zinnen : Kan in geval van herhaalde inname een ernstige vergiftiging veroorzaken.
C98: de lokazen moeten geplaatst worden in recipiënten die toelaten het product te
identificeren.
De lokazen moeten buiten het bereik van kinderen geplaatst worden.
C99: bevat een stof met langdurige anti-coagulerende werking; tegengif vitamine
K1.
Om secundaire vergiftiging bij predatoren te voorkomen, dienen afgestorven
knaagdieren zo snel mogelijk verbrand of begraven te worden.
De personen die regelmatig met dit product verdelgingsacties uitvoeren, moeten dit
bij geneeskundige of tandheelkundige behandeling signaleren.

16  OVERIGE INFORMATIE

Lijst van relevante R-zinnen (rubr. 2) : R21/22 : Schadelijk bij aanraking met de huid en bij opname door de mond.
R22 : Schadelijk bij opname door de mond.
R41 : Gevaar voor ernstig oogletsel.
R48/21/22 : Schadelijk : gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij
langdurige blootstelling bij aanraking met de huid en opname door de mond.
R50/53 : Zeer vergiftig voor in het water levende organismen ; kan in het aquatisch
milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.
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16  OVERIGE INFORMATIE  (vervolg)

R52/53 : Schadelijk voor in het water levende organismen ; kan in het aquatisch
milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

Andere gegevens : Geen.

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
de informatie in dit MSDS niet van toepassing is.

Einde van document
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