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AVSNITT 1: Namnet På Ämnet/Blandningen och Bolaget/Företaget

1.1 Produktbeteckning Impact Vitalize 16-5-16

1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från
Rekommenderat bruk: Gödselmedel. 
Användningar som det avråds från: Ingen tillgänglig extra information

1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad
Tillverkare: Indigrow Ltd, The Old Bakery, Hyde End Lane, Brimpton, Berkshire, RG7 4RH. UK. 
Tel:  +44 (0) 1189 710 995
Email: growth@indigrow.com

1.4. Telefonnummer för nödsituationer +44 (0) 7725 962 366

AVSNITT 2: Farliga Egenskaper

2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen
Klassificering enligt förordning (EG) 1272/2008 [CLP]Blandning: 
Inte klassificerat

Skadliga fysikalisk-kemiska effekter och hälso- och miljöeffekter:
Ingen tillgänglig extra information

2.2. Märkningsuppgifter
Känneteckning enligt förordning (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]:
Etikettering ej tillämpligt

2.3. Andra faror
Ingen tillgänglig extra information

AVSNITT 3: Sammansättning/Information On Beståndsdelar

3.1. Ämnen
Gäller inte

3.2. Blandning
Denna blandning innehåller inget ämne som måste tas upp i enlighet med REACH-kriterierna i avsnitt 3.2, bilaga II.

AVSNITT 4: Åtgärder Vid Första Hjälpen

4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen
Första hjälpen efter inandning:  Vid oavsiktlig inandning, förflytta personen till frisk luft. Uppsök läkare om obehag uppstår.
Första hjälpen efter hudkontakt:  Tvätta med tvål och vatten som en försiktighetsåtgärd. Vid rodnad eller irritation, rådfråga   
 läkare.
Första hjälpen efter kontakt med ögonen: 
 Skölj noggrant med stora mängder vatten, även under ögonlocken. Ta ur eventuella  
 kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid ihållande irritation, rådfråga genast   
 ögonläkare.
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Första hjälpen efter förtäring: Vid förtäring, skölj munnen med vatten (endast om personer är vid medvetande). Framkalla  
 inte kräkning utan att rådfråga läkare. Sök läkare (om möjligt, medtag etiketten).

4.2. Viktigaste symtom och effekter, både akuta och fördröjda
Symptom/skador:  Se 2.1/2.3.

4.3. Indikation om behov av eventuell omedelbar läkarvård och särskild behandling
Behandla symptomatiskt.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1. Släckmedel
Lämpliga släckmedel:  vatten, koldioxid, pulver och skum. Använt lämpligt media för att ringa in branden.
Olämpligt släckningsmedel:  Okänt.

5.2. Speciella faror som orsakas av ämnet eller blandningen
Farliga sönderdelningsprodukter:  Vid termisk nedbrytning (pyrolys), frigörs: Kväveoxider. Svaveloxid. Kolmonoxid. CO2.

5.3. Råd till brandbekämpningspersonal
Skydd under brandbekämpning:  Vistas inte på brandområdet utan korrekt skyddsutrustning, inklusive andningsskydd.
 Fullständigt kroppsskydd. EN 469. Friskluftmask.
Annan information:  Låt inte avrinningen från eldsläckningen komma in i avloppen eller vattendrag.

AVSNITT 6: Åtgärder Vid Oavsiktligt Utsläpp

6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer
Allmänna åtgärder:  Utrym området.
Planeringar för nödfall:  Undvik inandning av damm. Evakuera överflödig personal. Mekanisk ventilation av spillområdet.
Skyddsutrustning:  Förbjudet att ingripa om inte adekvat skyddsutrustning finns. För mer information, se avsnitt 8:  
 “Kontrollera individuell exponering och individuellt skydd “.
Planeringar för nödfall:  Ventilera området. Stoppa läckan om det kan göras på ett säkert sätt. Gör en fördämning och  
 samla ihop utsläppet.

6.2. Miljöskyddsåtgärder
Förhindra att ämnet kommer i kontakt med avlopp eller kommunalt vatten. Om ämnet når vattendrag eller avloppsledningar skall 
myndigheter underrättas.

6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering
För återhållning:  Samla upp spill. Samla noggrant ihop rester.
Rengöringsmetoder:  Sopa eller dammsug upp omedelbart. Minimera bildning av damm. Samla upp produkten i en  
 behållare med lämplig märkning.
Annan information:  Avyttra material och fasta restprodukter vid auktoriserad anläggning.

6.4. Hänvisning till andra avsnitt
För mer information, se avsnitt 8: “Kontrollera individuell exponering och individuellt skydd “. För mer information, se avsnitt 13.

AVSNITT 7: Hantering Och Förvaring

7.1. Försiktighetsmått för säker hantering
Skyddsåtgärder för säker hantering:  
 Tillse att det finns punktutsug eller allmän rumsventilation för att minimera exponering för   
 damm. Undvik all dammbildning. Använd föreskriven personlig skyddsutrustning.
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Åtgärder beträffande hygien:  Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. Tvätta alltid händerna efter all
 hantering. Hantera i enlighet med god arbetshygien och säkerhetspraxis.

7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighe
Tekniska åtgärder:  Tillse att det finns punktutsug eller allmän rumsventilation för att minimera exponering för   
 damm. Anläggningens golv ska vara ogenomträngligt och utgöra ett tätt kar. Följ rådande   
 bestämmelser.
Lagringsvillkor:  Förvaras på torr, kall, väl ventilerad plats. Skyddas från fukt. Förvaras oåtkomligt för barn.
Icke blandbara produkter:  Se detaljerad lista över inkompatibla material i avsnitt 10 Stabilitet/Reaktivitet.
Information om blandad lagring: Får ej förvaras i närheten av livsmedel, drycker och djurfoder.
Särskilda föreskrifter för förpackningen: 
 Förvaras endast i originalbehållaren. Förvaras i sluten behållare.

7.3. Specifik slutanvändning
(se avdelning(arna) : 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds 
från).

AVSNITT 8: Begränsning av Exponeringen/Personligt Skydd

8.1. Kontrollparametrar
Ingen tillgänglig extra information

8.2. Begränsning av exponeringen
Lämpliga tekniska kontrollåtgärder: Se till att ventilationen är god på arbetsplatsen.
Skyddsglasögon: typ: Skyddsglasögon
 Användning: Små droppar
 Egenskaper:  med sidoskydd
 Standard:  EN 166
Hudskydd: Vid normal användning rekommenderas ingen särskild skyddsutrustning eller särskilda kläder.  
 Om upprepad hudkontakt är troligt, använd skyddskläder. Upprepad och längre hudkontakt:  
 lämpliga handskar
 typ: Handskar
 Standard: EN 374
Andningsskydd: När risk finns för mycket damm, använd adekvat ansiktsmask
 Anordning: Engångshalvmaskar, Återanvändbara halvmasker
 Typ av filter: typ P2
 Villkor: Skydd mot damm
 Standard: EN 143, EN 149
Begränsning och övervakning av miljöexpositionen:
 Vidtag alla nödvändiga åtgärder för att undvika att produkten når avloppsvattnet eller   
 vattendrag om förpackningen skulle gå sönder eller något skulle hända under transporten. Se  
 till att utsläpp följer alla bestämmelser om mätning av luftutsläpp. Följ rådande bestämmelser.
Annan information: Se avsnitt 7 : 7.1. Skyddsåtgärder för säker hantering.

AVSNITT 9: Fysikaliska och Kemiska Egenskaper

9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper
Tillstånd:  Fast ämne
Lukt:  Luktfri.
Luktgräns:  Gäller inte
pH lösning:  5 - 8 - pH-värde i destillerat vatten
Smältpunkt:  > 133 °C
Brännbarhet (fast, gas):  När risk finns för mycket damm, använd adekvat ansiktsmask : Dammet kan ge upphov till en
 blandning som är lättantändlig och explosiv tillsammans med luft
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Relativ ångdensitet vid 20 °C:  Gäller inte
Relativ densitet:  1 +/-0.05
Löslighet:  Vatten: delvis helt löslig
Explosionsgränser:  Ej bestämd

9.2. Annan information
Ingen tillgänglig extra information

AVSNITT 10: Stabilitet och Reaktivitet

10.1. Reaktivitet
Produkten är icke-reaktiv under normala villkor för användning, förvaring och transport.

10.2. Kemisk stabilitet
Produkten är stabil vid normala hanterings- och lagringsvillkor.

10.3. Risken för farliga reaktioner
Inga kända farliga reaktioner under normal användning.

10.4. Förhållanden som ska undvikas
Extremt höga och låga temperaturer.

10.5. Oförenliga material
Alkali. Starka syror.

10.6. Farliga sönderdelningsprodukter
Under normala förvaringsvillkor och normal användning ska inga farliga omvandlingsprodukter bildas. Vid brand: Se avsnitt 5.

AVSNITT 11: Toxikologisk Information

11.1. Information om de toxikologiska effekterna
Akut toxicitet (oral):  Inte klassificerat (Baserat på tillgängliga uppgifter uppnås inte klassificeringskriterierna)
Akut toxicitet (dermal):  Inte klassificerat (Baserat på tillgängliga uppgifter uppnås inte klassificeringskriterierna)
Akut toxicitet (inhalation):  Inte klassificerat (Baserat på tillgängliga uppgifter uppnås inte klassificeringskriterierna)
Frätande/irriterande på huden:  Inte klassificerat (Baserat på tillgängliga uppgifter uppnås inte klassificeringskriterierna)
Allvarlig ögonskada/ögonirritation:  Inte klassificerat (Baserat på tillgängliga uppgifter uppnås inte klassificeringskriterierna)
Luftvägs-/hudsensibilisering:  Inte klassificerat (Baserat på tillgängliga uppgifter uppnås inte klassificeringskriterierna). Damm  
 från denna produkt kan orsaka andningsirritation om för stora kvantiteter andas in.
Mutagenitet i könsceller:  Inte klassificerat (Baserat på tillgängliga uppgifter uppnås inte klassificeringskriterierna)
Cancerogenicitet:  Inte klassificerat (Baserat på tillgängliga uppgifter uppnås inte klassificeringskriterierna)
Reproduktionstoxicitet:  Inte klassificerat (Baserat på tillgängliga uppgifter uppnås inte klassificeringskriterierna)
Specifik organtoxicitet – enstaka exponering: 
 Inte klassificerat (Baserat på tillgängliga uppgifter uppnås inte klassificeringskriterierna)
Specifik organtoxicitet – upprepad exponering: 
 Inte klassificerat (Baserat på tillgängliga uppgifter uppnås inte klassificeringskriterierna)
Fara vid aspiration:  Inte klassificerat (Baserat på tillgängliga uppgifter uppnås inte klassificeringskriterierna)
Ytterligare Information:  Ingen experimentell undersökning av produkten tillgänglig. Den överförda informationen är  
 baserad på vår kunskap om beståndsdelarna och klassificeringen av produkten har bestämts  
 genom beräkning.
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AVSNITT 12: Ekologisk Information

12.1. Toxicitet
Ekologi - allmän:  Ingen experimentell undersökning av produkten tillgänglig. Den överförda informationen är  
 baserad på vår kunskap om beståndsdelarna och klassificeringen av produkten har bestämts  
 genom beräkning.

12.2. Persistens och nedbrytbarhet
Ej fastslaget.

12.3. Bioackumuleringsförmåga
Ingen tillgänglig extra information

12.4. Rörligheten i jord
Ingen tillgänglig extra information

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen
Ingen tillgänglig extra information

12.6. Andra skadliga effekter
Kan orsaka atrofiering vid mycket låga koncentrationer.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder
Lokala föreskrifter (avfall):  Avfallshantering enligt myndigheternas föreskrifter.
Avfallsbehandlingsmetoder:  Avyttra innehållet/behållaren i enlighet med godkänd avfallsinsamlares sorteringsanvisningar.
Rekommendationer för bortskaffande av produkt/förpackning: 
 Förbjudet att avyttra i avlopp och vattendrag.
Europeisk avfallsförteckning:  02 01 09 - Annat avfall som innehåller jordbrukskemikalier än det som anges i 02 01 08

AVSNITT 14: Transportinformation
Materialet är inte klassificerat som farligt för transport enligt gällande internationella regler (ADR/RID,IMDG,IATA)

AVSNITT 15: Gällande Föreskrifter

15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö
Innehåller inga ämnen som är underställda begränsningar enligt bilaga XVII till REACH
Innehåller inga ämnen på Reach-kandidatlistan
Innehåller inget ämne uppfört på listan i Bilaga XIV i REACH
Övriga bestämmelser, begränsningar och lagliga förordningar: 
 Alla beståndsdelar i denna beredning finns registrerade i EINECS-förteckningen eller på ELINCS- 
 listan.
Nationella föreskrifter: Se till att alla nationella/lokala bestämmelser följs upp

15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning
Ingen tillgänglig extra information. 
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AVSNITT 16: Annan Information

Informationen i säkerhetsbladet relaterar bara till just denna designade produktblandning och gäller inte om produkten används i 
kombination med andra substanser. Informationen är baserad på nuvarande kunskaper, övertygelse, sann och pålitlig vid upplagans 
datum. Men informationen är varken exakt eller fullständig och inga garantier lämnas eller ansvar angående hur informationen är 
uttryckt eller antydd. Det är på användarens egen risk och enskilt ansvar att ta reda på giltigheten i informationen och med ansvar 
läsa säkerhetsinformationen. Läs informationen noggrant med tanke på hur produkten ska användas och appliceras.

UPPLAGA 2 11/15 GCL


