
Leverandørbrugsanvisning/Sikkerhedsdatablad 
I henhold til arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 559 af 04. juli 2002 
Samt EU forskrift 67/548 for farlige stoffer og dets tilføjelser. 

1. Identifikation af stoffet/materialet og af leverandøren.

Produktnavn: Binagræs 12-3-8 

Leverandør: Fausol A/S 
Industrivej 3A  

Producent: 

DK 4632 Bjæverskov
Tel.nr.:  70 27 29 50 

Fausol Productions A/S 

      Anvendelsesområde: Gødning til diverse områder. 

2. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer

Stofnavn: Cas-nr.: Konc. i produkt Klassificering: 

Kyllingemøg - 50-65 - 

Urea - 15-25 - 

Kaliumsulfat - 8-15 - 

Magnesium - 0 - 4 - 

Triplesuperfosfat - 7-15 - 

3. Fareidentifikation
Præparatet er ikke klassificeret som farligt ifølge EU direktiv 1999/45/EC samt dets tilpasninger. 

4. Førstehjælpsforanstaltninger

Ved hudkontakt: Undgå langvarig eller gentagen hudkontakt. Vask altid 
hænderne grundigt med sæbe og vand efter håndtering. Sørg 
lægebehandling, hvis der udvikles irritation. 

Ved kontakt med øjnene: 
Skyl grundigt i 15 minutter under rindende vand med åbne 
øjne. Fjern evt. kontaktlinser. Ved fortsat irritation – søg læge 
og vis dette sikkerhedsdatablad. 

Indtagelse: UNDGÅ opkastning, så stoffet ikke kommer i lungerne. Skyl 
munden med vand. Søg lægehjælp og vis dette sikkerheds-
datablad. 

Indånding: Søg frisk luft, hvile i oprejst position. Søg lægehjælp ved forsat 
gener. 



 

 
5. Brandbekæmpelse 

 
Forholdsregler ved brand: Undgå at indånde støv, dampe og røg fra brændende 

materialer. Ved indånding af nedbrudte stoffer ved brand kan 
symptomerne være forsinkede. Brandmænd skal bære 
trykluftsapparater og fuldt slukningsudstyr. 

 
Slukningsmidler:  Sluk med pulver, skum, kulsyre eller vandtåge. 
 
Særlige farer ved 
eksponering:  Ved brand udvikles der sundhedsskadelige dampe/røg. 
 
Særlig beskyttelse: Anvend luftforsynet åndedrætsværn. Følg arbejdspladsens 

brandinstruks. 
 

 
6. Forholdsregler over for udslip ved uheld 

 
Personlig beskyttelse: Ved risiko for indånding af store mængder støv – brug 

åndedrætsværn af typen: P2 samt støv afvisende handsker. 
   

Metoder til oprydning: Stop uslippet. Opsaml gødningen og genbrug materialet. 
Området rengøres med en støvsuger.  

 
Miljøbeskyttelse: Produktet må ikke udledes i kloakafløb, overfladevand, 

grundvand og jord. Kontakt myndighederne ved udslip til 
omgivelserne. 

 

 
7. Håndtering og opbevaring 

Håndtering: Der må ikke spises eller drikkes i forbindelse med anvendelses 
af produktet. (Se punkt 8). 

 
 Vask hænder, underarme og ansigt grundigt efter håndtering af 

kemiske produkter, før der spises, ryges eller benyttes toilet, og 
ved arbejdsperiodens afslutning. 

 
Opbevaring: I veltillukket originalbeholder, tørt, på et velventileret sted, 

adskilt fra varmekilder, frostfrit, madvarer og ikke i direkte 
sollys. 

 

 
8. Eksponeringskontrol/Personlige værnemidler 

 
Personlige værnemidler: 



 
Indånding: Hvis der udvikles støv og udluftningen er utilstrækkelig, 

anvendes et åndedrætsværn, som beskytter mod støv: Type: 
P2. 

 
Hud:  Under arbejdet med produktet anvendes støvafvisende 

arbejdshandsker, såfremt at der er risiko for hudkontakt. 
 

Øjne: hvis der er risiko for at, produktet vil komme i berøring med 
øjnene. 

 
Grænseværdier: Organisk støv: - 5 mg/m3 

 

 
9. Fysisk-kemisk egenskaber 

 
Udseende og farve:  
 
Antændelses temperatur:  - oC 
Opløselighed i vand: Ja 
 

 
10. Stabilitet og reaktivitet 

Under normale opbevarings- og brugsbetingelser vil dette produkt være 
stabilt. 

 

 
11. Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber) 
 

Indånding: Indånding af store mængder støv kan irriterer 
åndedrætsorganerne. 

Hudkontakt: Støvet kan irritere beskadiget hud. 
Øjenkontakt:  Virker irriterende. Støv i øjnene kan fremkalde rødme 

og svie. 
Indtagelse:  Ingen specielt. 

 

 
12. Miljøoplysninger 
 

Undgå udledning til kloak eller overfladevand. 
 

 
13. Bortskaffelse 

 
Opbevar og indsaml rester og spild.  
Rester eller spild kan spredes i marken hvis muligt, eller bortskaffes som affald. 
 



 
 

14. Transportoplysninger 
 
Produktet er ikke omfattet af transportreglerne for farligt gods i følge ADR 
 

 
15. Oplysning om regulering 

 
Faresymbol:  Ingen 
 
EU regler: Ikke reguleret. 
Nationale regler: Ikke reguleret. 
Risikosætninger Ikke reguleret. 
Anvendelsesområde Industrielle anvendelser. 
Klassificering og mærkning er foretaget i overensstemmelse med EU-direktiverne 
67/548/EØF, 1999/45/EF, inklusive ændringer og påtænkte anvendelse. 
 
Leverandørbrugsanvisning kan rekvireres af erhvervsmæssige brugere. 
 

 
16. Andre oplysninger 
 
Yderligere oplysning: 
Udarbejdet ud fra de oplysninger, leverandøren har kunnet levere om produktet til 
Crecea / BST Horsens den 20. juni 2006.  

 
Formålet med informationerne er sikkerhedsvejledning og vedrører udelukkende de 
materialer og anvendelsesmuligheder, der er beskrevet heri. Informationerne finder ikke 
nødvendigvis anvendelse på materialerne, når disse kombineres med andre materialer 
eller anvendes på andre måder end de heri beskrevne. 
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