
VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Tomahawk

1.  Identificatie van de stof of het preparaat en de vennootschap / onderneming

Ref. n° : 15220030

Leverancier : Makhteshim-Agan Benelux & Nordic B.V.
P.O. Box 355
3830 AK Leusden, The Netherlands
Phone: (+31) (0) 33 4453 160
Fax:       (+31) (0) 33 4321 598

Identificatie van het produkt : Vloeibaar.

Aard van het produkt : (EC)  Emulgeerbaar concentraat.

Gebruik : Herbicide

Telefoonnummer voor noodgevallen : Telefoon voor noodgevallen: 112
of
Neem contact op met het plaatselijke centrum voor vergiftigingen en vraag om
hulp.
BE :   +32 70 245 245
NL :   +31 30 274 88 88
DE :   +49 30 19240

2.  Identificatie van de gevaren

Dit produkt wordt als gevaarlijk beschouwd en bevat gevaarlijke stoffen.

Gevaarlijke uitwerkingen op de : Irriterend voor de ogen.
gezondheid Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.

Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken.
Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.

Milieugevaar : Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op
lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

Symptomen bij gebruik

- Inname : Kan longschade veroorzaken na verslikken.

3.  Samenstelling / Informatie over de bestanddelen

Naam Component Waarde(n) CAS nr / EG nr / EG annex Symbo(o)l(en) R-Zinnen

Fluoroxypyr-meptyl (ISO : ong. 18 % 81406-37-3 / 279-752-9 / 607-272-00-5 N 50/53

N-methyl-2-pyrrolidon : 1  - 10 % 872-50-4 / 212-828-1 / 606-021-00-7 Xi 36/38

Solvesso 150 : 55  - 65 % 64742-94-5 / 265-198-5 / 649-424-00-3 Xn 65

Calcium : 1  - 5 % 26264-06-2 / 247-557-8 / ----- Xi 38-41
dodecylbenzenesulphonate

Zie rubriek 16, waar de volledige tekst van elke relevante R-zin moet worden vermeld.

4.  Eerste hulpmaatregelen

Eerste hulp

- Inademing : Frisse lucht laten inademen.
Indien de ademhaling moeilijk is, zuurstof toedienen.
Medische hulp inroepen.

- Kontakt met de huid : Aangetaste kleren uittrekken en de blootgestelde huid wassen met zachte zeep en
water, vervolgens spoelen met warm water.
Medische hulp inroepen.

- Kontakt met de ogen : In geval van oogkontakt, onmiddellijk spoelen met schoon water gedurende 20-30
minuten.
Medische hulp inroepen.

- Inname : De mond spoelen met water.
Nooit iets toedienen via de mond bij een bewusteloos persoon
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4.  Eerste hulpmaatregelen  (vervolg)

Medische hulp inroepen.

Nota voor de arts : Geen specifiek bekend tegengif.
Symptomatisch behandelen. Geef ondersteunende therapie.

5.  Brandbestrijdingsmaatregelen

Blusmiddelen

- Geschikt(e) : koolstofdioxyde , bluspoeder , schuim , waternevel

Speciale blootstellingsrisico's : De thermische ontleding brengt teweeg: Fluorides , chloriden , stikstofoxyden

Brand- en explosiebeveiliging : In de onmiddellijke nabijheid van het vuur een ademhalingstoestel gebruiken.

Speciale voorschriften : Wees uiterst voorzichtig wanneer een chemische brand bestreden wordt.

6.  Maatregelen bij accidenteel vrijkomen van de stof of het preparaat

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen : Draag geschikte beschermende kleding en handschoenen.
Zie Rubriek 8.

Milieu-voorzorgsmaatregelen : Niet in riolering of openbare wateren laten wegstromen.

Bij morsen en/of lekkage : Gemorst produkt zo snel mogelijk opruimen m.b.v. een absorberend produkt.
Geschikte afvalvaten gebruiken.
Afval niet in de gootsteen werpen. Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt
voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.

7.  Hanteren en opslag

Behandeling : Een goede ventilatie van de werkplaats is vereist.
Aanraking met de ogen en de huid vermijden.

Opslag : Opslaan in een droge, koele, goed geventileerde ruimte.
Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren op een koele, goed
geventileerde plaats verwijderd van : open vuur , Vonken. , rechtstreeks zonlicht

Verpakkingsmateriaal : Meerlagige HDPE extrusie geblazen containers.

8.  Maatregelen ter beheersing van blootstelling / persoonlijke bescherming

Persoonlijke beveiliging

- Ademhalingsbescherming : Goedgekeurd stofmasker. ( Filter A2P2)

- Handbescherming : Geschikte handschoenen dragen die tegen relevante chemicaliën bestand zijn.
Neopreen- of nitrilrubberhandschoenen dragen.

- Huidbescherming : Draag geschikte beschermende kleding en laarzen bestand tegen chemicaliën

- Oogbescherming : Chemische stofbril of veiligheidsbril.

Industriële hygiëne : Een goede ventilatie van de werkplaats is vereist.
In de onmiddellijke nabijheid van elke mogelijke bron van blootstelling moeten
oogdouches en veiligheidsdouches aanwezig zijn.
De handen en andere blootgestelde huidgedeelten wassen met zachte zeep en
water, dan pas eten, drinken, roken of het werk verlaten.
Kleding wassen alvorens ze opnieuw te dragen.

Beroepsmatige blootstellingslimieten :
Fluoxypyr-meptyl: Niet vastgesteld.
Aromatic C9-solvent: TLV = 25 ppm
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9.  Fysische en chemische eigenschappen

Fysische vorm : Vloeibaar.

Kleur : Getaand.

Geur : Aromatisch.

pH waarde : 5-7

Kookpunt [°C] : 155

Eindkookpunt [°C] : 181

Dichtheid  [kg/m3] : 980 ± 2 (20 °C)

Dampspanning : 1.35x10E-03 mPa (20 °C) (Fluroxypyr-meptyl)

Oplosbaarheid in water : 0.9 ppm (20 °C, Fluroxypyr-meptyl)
91 ppm (20 °C, Fluroxypyr)

Vlampunt [°C] : 68

Brandbaarheid : Niet ontvlambaar.

Explosiegrenzen - onderste [%] : 0.8

Explosiegrenzen - bovenste [%] : 7

Explosieve eigenschappen

Log P octanol / water bij 20°C : 4.5 (Fluroxypyr-meptyl)

10.  Stabiliteit en reactiviteit

Stabiliteit : Stabiel in de aanbevolen opslag- en behandelingsomstandigheden.

Gevaarlijke ontledingsprodukten : De thermische ontleding brengt teweeg: Giftige dampen. ( chloorverbindingen ,
Fluorverbindingen , stikstofoxyden )

Gevaarlijke reakties : Geen in normale omstandigheden.

Gevaarlijke polymerisering : Zal niet voorkomen.

Te vermijden stoffen : Oxydatiemiddelen , alkali , zuren

11.  Toxicologische informatie

Acute giftigheid

- Oraal : LD50 ( rat ) : > 2000 mg/kg

- Dermaal : LD50 ( rat ) : > 2000 mg/kg

- Inademing : LC50 ( rat ) : > 5 mg/l/4h

Huidirritatie (konijn) : Het is gebleken dat dit produkt de huid matig irriteert.

Irritatie van de ogen (konijn) : Matig oog-irritant.

Chronische toxiciteit : Fluroxypyr-meptyl

: NOEL : muis 320  mg/kg/dag
NOEL : rat 80  mg/kg/dag

Carcinogene werking : EPA:  Niet geclassificeerd
EU:  Niet geclassificeerd
IARC: Niet geclassificeerd
NOEL : rat 320  mg/kg/dag
NOEL : muis 1000  mg/kg/dag

Mutagene werking : Niet-mutageen. (Fluroxypyr-meptyl)

Teratogene werking : Niet teratogeen.
NOAEL = 1000 mg/kg/dag ( rat )

12.  Milieu informatie

Mobiliteit : Bodem.
Gemiddelde mobiliteit. (Fluroxypyr)
Lage mobiliteit. (Fluroxypyr-meptyl)
Koc = 51 - 81 ml/g (Fluroxypyr)
Koc = 6200 - 43000 ml/g (Fluroxypyr-meptyl)
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12.  Milieu informatie  (vervolg)

Ecotoxiciteit : Preparaat.
Vis
LD50  (96h) = 25.8 mg/l
Daphnia magna
EC50  (48h) = 44.3 mg/l
Algen
EC50  (72h) = 88.4 mg/l

aktieve stof
Vis Oncorhynchus mykiss (Fluroxypyr)
LC50 (96h) > 100 mg/l Leuciscus melanotus (Fluroxypyr)
Oplosbaarheidslimiet.  > 0.9 mg/l(Fluroxypyr-meptyl)
Daphnia magna
EC50 (48h) > 100 mg/l (Fluroxypyr)
Algen
EC50 (96h) > 100 mg/l (Fluroxypyr)
Vogels
LD50  > 2000 mg/kg Kwartel (Fluroxypyr & Fluroxypyr-meptyl)
LD50  > 2000 mg/kg Wilde eend (Fluroxypyr & Fluroxypyr-meptyl)
Bijen
LD50  > 100 µg/ bij , Oraal (Fluroxypyr-meptyl)
LD50  > 100 µg/ bij , Contact (Fluroxypyr-meptyl)
LD50  > 25 µg/ bij , Contact (Fluroxypyr)

Zeer giftig voor in het water levende organismen. Niet giftig voor bijen en vogels.

Persistentie en afbreekbaarheid : Bodem.
Het product is niet persistent. en Zeer beperkt biologisch afbreekbaar.
Halfwaardetijd (dagen):  5 - 9  (Fluroxypyr)
Halfwaardetijd (dagen):  < 7  (Fluroxypyr-meptyl)
Degradatie verloopt voornamelijk via: Microorganismen (Fluroxypyr)
Degradatie verloopt voornamelijk via: hydrolyse (fluroxypyr-meptyl)
water.
DT50 = 2 dag(en) (Fluroxypyr-meptyl)
DT50 = 24 dag(en) (Fluroxypyr)

13.  Instructies voor verwijdering

Afvalverwijdering : Op een veilige manier opruimen in overeenstemming met lokale/nationale
voorschriften.
Afvoeren naar de stort die goedgekeurd  is voor pesticiden. in een chemische
verbrandingsoven uitgerust met schrobbers.

14.  Informatie met betrekking tot het vervoer

Gevaarlabel(s)

|
Verzendnaam : UN3082  MILIEUGEVAARLIJKE VLOEISTOF, N.E.G.   (Fluoroxypyr-meptyl (ISO),

9, III

VN-nummer : 3082

G.I. nr : : 90

Land vervoer

Tremcard nr. : 90GM6-III

ADR/RID : Group : III
Klasse : 9

Zee vervoer

Klasse : 9

Verpakkingsgroep : III
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14.  Informatie met betrekking tot het vervoer  (vervolg)

EmS-Nr : F-A, S-F

IMDG-Zeevervuiling : Ja.

15.  Wettelijk verplichte informatie

Symbo(o)l(en)

: Schadelijk. , Gevaarlijk voor het milieu.

R-Zinnen : R 36 : Irriterend voor de ogen.
R 43 : Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.
R 51/53 : Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch
milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.
R 65 : Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken.
R 66 : Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
R 67 : Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.

S-Zinnen : S 2 : Buiten bereik van kinderen bewaren.
S 13 : Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.
S 20/21 : Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.
S 23 : Gas, rook, damp, spuitnevel niet inademen.
S 24 : Aanraking met de huid vermijden.
S 26 : Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en
deskundig medisch advies inwinnen.
S 35 : Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren.
S 37 : Draag geschikte handschoenen.
S 61 : Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies/veiligheidskaart.
S 62 : Bij inslikken niet het braken opwekken; direct een arts raadplegen en de
verpakking of het etiket tonen.

België : Erkenningsnummer:  : 9181/B
Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de mens en het milieu te voorkomen.
SP 1: Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.
Reinig de apparatuur niet in de buurt van oppervlaktewater.
SPo 2: Was alle beschermende kleding na gebruik.

16.  Overige informatie

Volledige tekst van R-zinnen in de : R 36/38 : Irriterend voor de ogen en de huid.
rubriek 3 : R 38 : Irriterend voor de huid.

R 41 : Gevaar voor ernstig oogletsel.
R 50/53 : Zeer vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch
milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.
R 65 : Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken.

Literatuur : European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods
by Road (ADR)
International Maritime Dangerous Goods; 2004 edition; IMO

Gemaakt door : HPV
h.vogelezang@mabeno.com

De inhoud en het formaat van dit MSDS overeenkomstig verordening (EG) nr. 1907/2006.
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AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID  De informatie in deze MSDS werd verkregen van bronnen die, naar best weten,
betrouwbaar zijn.  De informatie werd echter ter beschikking gesteld zonder enige garantie - direct geïmpliceerd - betreffende de
correctheid.  De condities of methoden van hantering, opslag, gebruik of het afwerken van het produkt, liggen buiten onze
controle en beheersing en kunnen eventueel ook buiten onze kennis liggen.  Om deze en ook om andere redenen, accepteren wij
geen enkele aansprakelijkheid terwijl aansprakelijkheid voor verliezen, beschadiging of onkosten uitdrukkelijk worden afgewezen
die op welke wijze dan ook, kunnen voortvloeien uit de hantering, de opslag, het gebruik of het afwerken en afdanken van het
produkt  Deze MSDS werd samengesteld, en dient ook uitsluitend te worden gebruikt, voor dit produkt.  Als het produkt wordt
gebruikt als een component in een ander produkt, is het mogelijk dat de MSDS informatie niet van toepassing is.

Einde van document

Revisie nr : 4 Datum : 29/10/2007 Vervangt : 22/1/2007 bladzijde : 6


