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1. Identifikation af stoffet/materiale  
 
Handelsnavn:   PROTOXINSEKT 
 
Leverandør:  PROTOX  

    Rædersvej 3  
    DK-6000 Kolding 
   Tlf.:  7550 4022 
   Fax  7550 4022 
 
 Kontaktperson:  Ole Munck 
   cand.scient, biolog 

  
 PR-nr.:   MST reg. nr. 542-3 
 Udarbejdet:  19-01-2004 
 Erstatter:   - 
  Version:    01 
 
   
  Anvendelsesområde:  

 Til bekæmpelse og forebyggelse af insektangreb i nyt og 
gammelt træværk. 

 
 
2. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer 
 
 Stof  CAS-nr. Indhold w/w%  Klassificering Noter 
 
 Permethrin 52645-53-1  0,2% Xn;R22 N;R50/53  - 
 N-methyl-2-pyrrolidon 872-50-4  < 0,5 Xi;R36/38  1) 
 C9-C11 Ethoxyleret alkohol 68439-46-3  < 5,0 Xn;R22 Xi;R41 
 
 1) stoffet er optaget på arbejdstilsynets liste over organiske opløsningsmidler 
 
 Ordlyd af R-sætninger er oplyst under punkt 16. 
 
 
3. Fareidentifikation 
 

 Ikke vurderet som farlig for sundheden. Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede 
 langtidsvirkninger i vandmiljøet. 

 
 
4. Førstehjælpsforanstaltninger 
 
 Indånding: Søg frisk luft. Holdes i ro under opsyn. Søg læge hvis der opstår ubehag. 

 
 Indtagelse: Skyl straks munden grundigt og drik rigelige mængder vand. Holdes under opsyn. Ved ubehag: søg  
  læge. 
 

Hud: Fjern forurenet tøj. Vask huden grundigt med vand og sæbe. 
 
 Øjne: Spil øjet godt op, fjern eventuelle kontaktlinser og skyl straks med vand i mindst 15 min. (helst fra 

øjenskyller). Søg læge ved vedvarende irritation. 
 
 
5. Brandbekæmpelse 
 
 Produktet er ikke brandbart.  
 
 
6. Forholdsregler ved spild 

 
Begræns spredning. Sørg for god udluftning. 
 
Undgå forurening af kloak, jord og vandløb. Spildet opsamles med tørt sand, granulat, jord eller lignende materiale i egnede 
beholdere med låg. Se tillige pkt. 8 og 13. 
 

7. Håndtering og opbevaring 
 
 Håndtering: Undgå kontakt med huden og øjnene. 
 
 Opbevaring: Emballagen opbevares forsvarligt tæt lukket, frostfrit, utilgængeligt for børn og ikke sammen med 

nærings- og nydelsesmidler samt foderstoffer. 
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8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler 
  
 Sørg for ventilation svarende til produktets luftbehov (se pkt. 15). Ved risiko for stænk brug da ansigtsskærm og handsker af 
 nitrilgummi, tykkelse min. 0,3 mm (testet iht. EN 374-3). Gennembrudstid for handsker: mere end 8 timer ved 21°C. Ved 
 utilstrækkelig ventilation anvendes tillige åndedrætsværn med filter A2. Ved sprøjtning anvendes luftforsynet helmaske, 
 overtræksdragt, handsker og hætte. Følg i øvrigt Arbejdstilsynets regler om arbejde med kodenummererede produkter, om 
 arbejde med bekæmpelsesmidler samt anvisninger i pkt. 15.   

 
 Grænseværdier: Stof Grænseværdi   
  N-methyl-2-pyrrolydon  5 ppm 20 mg/m3

     
  (Grænseværdier for stoffer og materialer At-vejledning C.0.1/oktober 2002) 
   
 
9. Fysisk/kemiske egenskaber 
 
 Udseende:  farveløs væske  Lugt:          svag 
 Vægtfylde:  1,0 g/ml  Flammepunkt: - 
 Viskositet:   tyndflydende  Eksplotionsgrænser:  - 
 Opløselighed:  blandbar med vand  pH: - 
  
 
10. Stabilitet og reaktivitet 
 
 Produktet er stabilt ved anvendelse efter leverandørens anvisninger.  
 
 
11. Toksikologiske oplysninger (Sundhedsfarlige egenskaber) 
 
 Generelt: Ved korrekt brug af de anbefalede personlige værnemidler og ved normal anvendelse udgør produktet 
  ringe sundhedsfare. 
 
 Indånding: Produktet er tungt fordampeligt og afgiver ingen sundhedsskadelige dampe. Indånding af sprøjtetåge 

virker irriterende på de øvre luftveje.  
 
 Indtagelse: Kan virke svagt irriterende på slimhinderne i munden og mave/tarmkanalen. 
  
 Hudkontakt: Ikke irriterende 
 
 Øjenkontakt: Stænk i øjnene medfører forbigående irritation.  
  
 Langtidsvirkninger: Ingen. 
 
 
12.  Miljøoplysninger 
  
 Økotoksicitet: Produktet indeholder Permethrin, som er meget giftig for organismer, der lever i vand. 
 Mobilitet: Produktet er opløseligt i vand og spredes i vandmiljøet. 
 Nedbrydelighed: Produktet indeholder Permethrin, som kan foråsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. 
 Akkumulering: Udfra indholdsstoffernes LogKow anses produktet dermed ikke for at bioakkumulere. 
  
 
 
13. Bortskaffelse 
 
 Spild og rester skal betragtes som farligt affald. Benyt den kommunale indsamlings- og afhentningsordning. 
 

Kemikalieaffaldsgruppe: T Affaldsfraktion: 05.12  EAK-kode: 03 02 02 (industri) eller 20 01 19 (privat). 
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14. Transportoplysninger 
 
Ikke farligt gods i henhold til reglerne om transport af farligt gods. 

 
 
15.  Oplysning om regulering 
 
 Farebetegnelse: Ingen  
 
  Træbeskyttelsemiddel nr. 542-3. Omfattet af Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse om  
  bekæmpelsesmidler. 
  Indeholder:   Permethrin (cis:trans 25:75) 0,2% (2,0 g/l) 
 
  Forsigtig 
  Meget giftig for organismer der lever i vand (R50); kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i  
  vandmiljøet (R53). 
  Arbejdstilsynets regler om arbejdets udførelse og brug af personlige værnemidler skal følges ved  
  anvendelsen, jf. leverandørbrugsanvisningen samt f.eks. informationsmateriale fra Arbejdstilsynet om  
  bekæmpelsesmidler. Vask huden efter arbejdet.  
  Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf. 
  Må kun anvendes til behandling af træværk mod træborende insekter. 
  Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i   
  brugsanvisningen nævnte. 
  Opbevares utilgængeligt for børn. 
  Må ikke opbevares sammen med nærings- eller nydelsesmidler samt foderstoffer. 
  Må kun anvendes til træværk, der ikke kommer i direkte berøring med levnedsmidler og  
  foderstoffer. 
 
  MAL-kode: 00-3 (1993) 
 
 Anvendelses- 
 begrænsning: Unge under 18 år må ikke erhvervsmæssigt anvende eller udsættes for produktet. Forbuddet gælder  
  dog ikke for unge mellem 15 og 18 år, når arbejdet indgår som led i en erhvervsuddannelse.  
  
 Krav om uddannelse:  Et grundigt kendskab til denne brugsanvisning og til Arbejdstilsynets regler om arbejde med  
  kodenummererede produkter bør være en forudsætning. Kendskab til Arbejdstilsynets materiale om  
  arbejde med bekæmpelsesmidler. 

  
 
16. Andre oplysninger 
  
 Anvendte kilder:   Miljøstyrelsens bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af  
       kemiske stoffer og produkter nr. 329/2002. 
  Miljøstyrelsens bekendtgørelse af listen over farlige stoffer nr. 439/2002. 
  Arbejdstilsynets bekendtgørelse om fastsættelse af kodenumre nr. 301/1993 og ændring 783/1993. 
  Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejde med kodenummererede produkter nr. 302/1993. 
  Arbejdstilsynets vejledning om grænseværdier for stoffer og materialer nr. C.0.1 fra Oktober 2000. 
  Arbejdstilsynets bekendtgørelse om unges arbejde nr. 516/1996 og ændringer 943/1996, 1018/1997. 
  Miljøstyrelsens bekendtgørelse om affald nr. 619/2000.  
  
 R-sætninger i pkt. 2: R22:  Farlig ved indtagelse 
  R36/38: Irriterer øjnene og huden 
  R50/53: Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i 

 vandmiljøet 
 
 Emballage:    2,5/5/10/25/200 liter 
 
 Øvrige oplysninger: Sikkerhedsdatabladet er udarbejdet på baggrund af de oplysninger leverandøren har kunnet levere om 

produktet ved udarbejdelsen. 
 
 

 


