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BRUGSANVISNING
Undlad brug af bekæmpelsesmidlet på overflader, der kan blive mere end 50°C varme, for eksempel dele af ovne, kakkelovne, grills, stinkskabe, 
saunaer, varmelamper, frituregryder, opvaskemaskiner og varmtvandsrør. Høje temperaturer kan få geleen til at opløse og tabe effekten.

Opbevares i den originale emballage på et tørt sted, hvor temperaturen er konstant.

Advion® Ant Gel er et insekticid, der indeholder 0,05% indoxacarb, som er et klar-til-brug lokkemadsprodukt, til bekæmpelse af myrer.
Advion® Ant Gel bekæmper myrer, incl.:
Sort havemyre (Lasius niger)
Farao myre (Monomorium pharaonis)
Argentina myre (Linepithema humile)
Mindre husmyre (Tapinoma melanocephalum)
Af andre myrer der bekæmpes kan nævnes: Paratrechina longicornis, Pheidole megacephala, Myrmica rubra, Crematogaster spp, Tetramorium spp.

Advion® Ant Gel er specielt formuleret til at tiltrække en lang række af myre-arter. Advion® Ant Gel indeholder det aktive stof indoxacarb, et stærkt og 
ikke-repellerende insekticid. Den mindre forsinkelse i dødeligheden, forårsaget af den aktive ingrediens, indoxacarb, tilskynder myrer til at indtage 
lokkemaden og vende tilbage til deres redesteder og forurene andre myrer, hvilket resulterer i væsentlig reduktion af skadedyrsangrebet. Gennem 
trophallaxis, deler myrer lokkemaden med de reproduktive medlemmer af kolonien, hvilket fører til dronning dødelighed og fuldstændig eliminering af ska-
dedyrsangrebet. Brugen af Advion® Ant Gel vil sørge for at eliminere myrerne inden for få dage efter anvendelse af gelen ifølge etikettens brugsanvisning.

FORSIGTIG

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med bekæmpelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad 
samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.
Vask huden efter arbejdet.
Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:
Må kun anvendes af professionelle mod myrer i og omkring bygninger.
Må kun anvendes på begrænsede overflader som spot- eller barrierebehandling.
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.
Må kun bruges i områder som er utilgængelige for børn, husdyr og andre dyr uden for målgruppen.
Må ikke bruges i eller omkring afløb.
Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. Levnedsmidler og foderstoffer må ikke forurenes.
Må ikke tømmes i kloakafløb.
Opbevares under lås og utilgængeligt for børn (P405/102).

Nødtelefon: Alarm 112, Giftlinjen (Bispebjerg Hospital) 82 12 12 12

INSEKTMIDDEL (PT18)
Må kun anvendes af professionelle mod myrer i og omkring bygninger.
Læs altid etiket og brugsanvisning grundigt før anvendelse.

Nettoindhold: 4x30 g
Insektmiddel BPR-reg. nr. 778-1. Aktivstof indoxacarb og biocidholdigt produkt er godkendt efter biocidforordningen (Forordning (EU) nr. 528/2012)

Godkendelsesindehavers: Syngenta UK Ltd
CPC4 Capital Park, Fulbourn, Cambridge CB21 6AE, UK

Producent: Syngenta Nordics A/S
Strandlodsvej 44, 2300 København S
Tel. 32 87 11 00

Indeholder: indoxacarb 0,05% w/w (0,6 g/l)
Præparattype: Gel
Batch nr.: Se emballagen.

Produktionsdato: Se emballagen.
Udløbsdato: 2 år efter produktionsdato.

1. Indendørs anvendelse
 - Advion® Ant Gel lokkemad bør kun udlægges på arealer utilgængelige for børn og kæledyr.
 - Angrebne områder bør nøje undersøges for at afgøre den samlede infestation, placeringer af fouragering, ruge-områder og de mest hensigtsmæssige 

udlægningspunkter.
 - Advion® Ant Gel kan bruges indendørs i både fødevare/foder-lagerområder og non-food/non-foder områder, anvendes som revne- og spræ ke-be-

handling i og omkring beboelsesejendomme, industri-anlæg, kontorer, pakhuse, storkøkkener, hospitaler, skoler, plejehjem, hoteller, busser, tog, fly, 
detail-handel og kommercielle virksomheder, eller med passende placering steder, hvor myrerne samler føde.

 - Advion® Ant Gel udlægningssteder kan omfatte revner og sprækker langs vægge eller gulve, bagved eller under udstyr eller apparater, under borde, 
ved samling af borde eller møbler, omkring vaske, inden for eller i nær-heden af skralderum, lofter, krybekældre og sprækker i skabe.

 - Advion® Ant Gel kan også placeres inde i godkendte lokkemadsfælder, eller lignende udstyr, for at sikre, at produktet er utilgængeligt for børn og 
kæledyr, og sådant udstyr skal placeres langs aktive fourageringsstier eller områder med høj myre aktivitet.

2. Udendørs anvendelse
 - Advion® Ant Gel agn bør anvendes i områder utilgængelige for børn, kæledyr, ikke-målorganismer og nytteinsekter.
 - Tildæk lokkemaden for at sikre at adgang for ikke-målorganismer minimeres.
 - Må ikke anvendes, hvor man ved at et stort antal fugle aktivt lever af myrer der skal behandles, uden at fjerne fuglenes adgang til området ved 

f.eks. at sætte et net over jorden.
 - Sørg for at produktet udlægges på områder, der er utilgængelige for vådvaskning eller udvaskning af regn.
 - Angrebne områder bør nøje undersøges for at afgøre den samlede infestation, placeringer af fouragering, ruge-områder og de mest hensigtsmæssige 

udlægningspunkter. En grundig inspektion omkring en konstruktion kan afsløre områder, hvor myrerne får adgang til konstruktionen; der bør gøres 
forsøg på at fjerne denne adgang.

 - Advion® Ant Gel bør udlægges som en plet eller en tynd perle ved skadedyrenes adgangssteder, såsom langs vinduer, døre, mellem bygningsel 
menter, kloak områder, tilstødende træer, langs eller mellem murværk der huser myrer, langs vægge, skralderum eller egnede steder der fungerer 
som tilholdssteder for myrer.

 - Advion® Ant Gel kan også placeres inde i godkendte lokkemadsfælder, eller lignende udstyr, for at sikre, at produktet er utilgængeligt for børn og 
kæledyr, og sådant udstyr skal placeres langs aktive fourageringsstier eller områder med høj myre aktivitet.

3. Advion® Ant Gel lokkemad bør udlægges som små pletter, eller alternativt, tynde perler af gel.
4. Flere små udlæg fordelt inden for et område er mere effektivt end 1 eller 2 udlæg af store mængder.
5. Undgå at anvende Advion® Ant Gel på overflader med rester fra nylig behandling med repellerende insektspray.
6. Områder, hvor af Advion® Ant Gel er blevet anvendt, bør ikke sprøjtes med repellerende insekticider.
7. Lokkemadsplaceringer bør inspiceres jævnligt for forbrug og tiltrækningskraft, og genudlægges efter behov.

Dosering for alle anvendelser
Dosering fra 0,1 til 0,2 g/m², op til 0,5 g/m²
Udlæg minimum 1 plet gel pr. m², op til 5 pletter gel pr. m², eller som en tynd perle gel op til 5 cm lang på hvert udlægningspunkt.
Bemærk:
 - En plet størrelse på 5 mm i diameter vejer ca. 0,1 g
 - En plet størrelse på 1 cm i diameter vejer ca. 0,5 g
 - Tynde perler 5 cm lange og 0,3 cm brede vejer ca. 0,4 g

For at anvende gelen, fjern hætten på dysen, og tryk spidsen af dysen mod overfladen der skal behandles, tryk langsomt på stemplet, indtil tilstræ 
kelig gel er udlagt. Sæt hætten på dysen, når behandlingen er afsluttet.

Resistens
 - Myrer er sociale insekter og fouragerende myrer er alle sterile hunner, så behovet for resistenshåndtering er stærkt reduceret.
 - Det anbefales dog, at Advion® Ant Gel ikke anvendes alene i et myre-udryddelsesprogram.
 - Dette produkt bør snarere anvendes som led i et udryddelsesprogram, der bruger produkter, som indeholder et aktivt stof med en  

virkningsmekanisme forskellig fra indoxacarb, det aktive stof i Advion® Ant Gel.

Spild
Tør spild eller overskydende produkt efter endt behandling op med køkkenrulle. Brugt køkkenrulle kan bortskaffes med dagrenovationen.

Bortskaffelse
Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering (P501).
Emballagen må ikke genbruges. Rester og tom emballage bortskaffes med dagrenovationen.

Lagring
Opbevares i den originale emballage på et tørt sted, hvor temperaturen er konstant.
Opbevares utilgængeligt for børn og ikke-professionelle folk.

For mere information om produktet se vores hjemmeside www.syngenta.dk Registrerede varemærker 
Syngenta Group Company: Advion®



SIKKERHEDSDATABLAD Revideret: 20.07.2016 (ver.2)

1 IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN
1.1 Produktidentifikator
Produktnavn: ADVION ANT GEL
Design code: A20377A
1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt 
anvendelser, der frarådes
Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt: Biocid
1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet
Firma: Syngenta Nordics A/S
 Strandlodsvej 44, 2300 København S
 Tel: 32 87 11 00, Fax: 32 87 11 99, E-mail adresse: dk@syngenta.com
1.4 Nødtelefon
Nødtelefon: Alarm 112, Giftlinjen (Bispebjerg Hospital) 82 12 12 12

2 FAREIDENTIFIKATION
2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen
Klassificering iht. Forordning (EF) 1272/2008
Ikke et farligt stof eller blanding.
2.2 Mærkningselementer
Etikettering: Forordning (EF) nr. 1272/2008.
Sikkerhedssætninger: P405 + P102 Opbevares under lås og utilgængeligt for børn.
 P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse 
 med kommunale regler for affaldshåndtering.
2.3 Andre farer
Dette stof/blanding indeholder ingen komponenter, der anses for at være enten 
persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) eller meget persistente og meget 
bioakkumulerende (vPvB) ved niveauer på 0,1% eller højere.

3 SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER
3.2 Blandinger
Farlige komponenter
Bemærkninger: Ingen farlige indholdsstoffer

4 FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER
4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger
Generelle anvisninger: Hav dunk, etiket eller sikkerhedsdatablad ved hånden, når 
Giftlinjen eller lægen kontaktes.
Hvis det indåndes: Før den tilskadekomne til frisk luft. Hvis vejrtrækningen er 
uregelmæssig eller ophørt, udfør da kunstigt åndedræt. Hold patienten varm og i ro. 
Ring omgående til læge eller giftinformationen.
I tilfælde af hudkontakt: Forurenet tøj tages straks af. Skyl omgående med rigeligt 
vand. Søg læge, hvis hudirritationen vedvarer. Vask forurenet tøj før genbrug.
I tilfælde af øjenkontakt: Skyl øjeblikkeligt med rigeligt vand, også under øjenlågene i 
mindst 15 minutter. Fjern kontaktlinser. Omgående lægehjælp er påkrævet.
Ved indtagelse.: Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller 
etiket. Fremkald IKKE opkastning.
4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede
Symptomer : Ingen information tilgængelig.
4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig
Behandling: Der er ingen specifik modgift tilgængelig. Behandles symptomatisk.

5 BRANDBEKÆMPELSE
5.1 Slukningsmidler:
Egnede slukningsmidler: Slukningsmidler - mindre brande Brug vandspray, 
 alkoholbestandigt skum, pulver eller kuldioxid.
 Slukningsmidler - større brande Alkoholbestandigt skum 
 eller Vandtåge.
Uegnede slukningsmidle: Brug ikke vandstråle, da den kan sprede og øge brandens 
omfang.
5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen
Specifikke farer ved brandbekæmpelse: Da produktet indeholder brændbare organiske 
forbindelser vil brand fremkalde tæt sort røg med farlige forbrændingsprodukter (se 
punkt 10). Påvirkning overfor dekomponeringsprodukter kan skade helbredet.
5.3 Anvisninger for brandmandskab
Særlige personlige værnemidler, der skal bæres af brandmandskabet: Bær heldækkende 
beskyttelsesdragt og selvforsynet åndedrætsværn.

6 FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD
6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og 
nødprocedurer: 
Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer: Der henvises til beskyttelsesfo-
ranstaltninger nævnt i afsnit 7 og 8. Undgå støvdannelse.
6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger
Miljøbeskyttelsesforanstaltnin ger: Skyl ikke ud til overfladevand eller til det sanitære 
kloaksystem. Hvis produktet forurener åer og søer eller kloakafløb, informer da respektive 
myndigheder.
6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning
Metoder til oprydning: Inddæm spild, opsaml med en elektrisk beskyttet støvsuger 
eller ved vådbørstning og overfør til en beholder til bortskaffelse i henhold til lokale 
regler (se punkt 13). Undgå at lave støvskyer ved brug af børste eller trykluft. Rens den 
forurenede overflade omhyggeligt.
6.4 Henvisning til andre punkter
For bortskafningsoplysninger se venligst afsnit 13., Der henvises til beskyttelsesfo-
ranstaltninger nævnt i afsnit 7 og 8.

7 HÅNDTERING OG OPBEVARING
7.1 Forholdsregler for sikker håndtering
Råd om sikker håndtering: Ingen særlige krav til brandbeskyttende foranstaltninger. 
Undgå kontakt med huden og øjnene. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under 
brugen. For personlig beskyttelse se punkt 8.
7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed
Krav til lager og beholdere: Ingen specielle opbevaringsforhold påkrævet. Opbevar 
beholderne tæt lukket på et tørt, køligt og velventileret sted. Opbevares utilgængeligt 
for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
7.3 Særlige anvendelser
Særlige anvendelser: For korrekt og sikker brug af dette produkt, venligst referer til 
godkendelsesforholdene beskrevet på produktetiketten.

8 EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER
8.1 Kontrolparametre
Indeholder ingen stoffer med grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering.
8.2 Eksponeringskontrol
Tekniske foranstaltninger
Indelukning og/eller adskillelse er den mest pålidelige tekniske beskyttelse hvis 
eksponering ikke kan undgås. Omfanget af disse beskyttelsesmetoder beror på den 
aktuelle risiko. Hold luftkoncentrationerne under erhvervsmæssige eksponeringsstan-
darder. Om nødvendigt, søg yderligere arbejdshygiejniske råd.
Personlige værnemidler
Beskyttelse af øjne: Intet specielt beskyttelsesudstyr nødvendigt.
Beskyttelse af hænder Bemærkninger: Intet specielt beskyttelsesudstyr nødvendigt.
Beskyttelse af hud og krop: Intet specielt beskyttelsesudstyr nødvendigt. Vælg 
beskyttelsesudstyr for hud og krop baseret på de fysiske arbejdskrav.
Åndedrætsværn: Normalt er personligt åndedrætsværn ikke nødvendigt. Hvis medar-
bejdere udsættes for koncentrationer over grænseværdien skal de benytte egnede 
godkendte åndedrætsværn.
Beskyttelsesforanstaltninger: Arbejdsmæssige forholdsregler skal altid tages i brug 
frem for at bruge personligt beskyttelsesudstyr. Når personligt beskyttelsesudstyr 
vælges, søg sagkyndigt råd.

9: FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER
9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber
Udseende: fast
Massefylde: 1,2 g/cm3 (25 °C)
9.2 Andre oplysninger
Ingen data tilgængelige

10: STABILITET OG REAKTIVITET
10.1 Reaktivitet
Se punkt 10.3 “Risiko for farlige reaktioner”
10.2 Kemisk stabilitet
Stabil under normale forhold.
10.3 Risiko for farlige reaktioner
Farlige reaktioner: Ingen farlige reaktioner kendt ved normalt brug under normale 
forhold.
10.4 Forhold, der skal undgås
Forhold, der skal undgås: Nedbrydes ikke, hvis anvendt som beskrevet.

10.5 Materialer, der skal undgås
Materialer, der skal undgås: Ingen kendte.
10.6 Farlige nedbrydningsprodukter
Forbrænding eller termisk nedbrydning danner giftige og irriterende dampe.

11: Toksikologiske oplysninger
11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger
Akut toksicitet
Produkt:
Akut oral toksicitet: LD50 (Rotte, hun): > 5.000 mg/kg
 Vurdering: Stoffet eller blanding har ingen akut oral giftighed
Akut dermal toksicitet: LD50 (Rotte): > 5.000 mg/kg
 Vurdering: Stoffet eller blandingen har ikke akut giftighed på huden
Hudætsning/-irritation
Produkt:
Arter: Kanin
Resultat: Ingen hudirritation
Alvorlig øjenskade/øjenirritation
Produkt:
Arter: Kanin
Resultat: Ingen øjenirritation
Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering
Produkt:
Arter: Mus
Resultat: Ej hudsensibiliserende.

12: Miljøoplysninger
12.1 Toksicitet
Ingen data tilgængelige
12.2 Persistens og nedbrydelighed
Ingen data tilgængelige
12.3 Bioakkumuleringspotentiale
Produkt:
Bioakkumulering: Bemærkninger: Lavt bioakkumuleringspotentiale.
12.4 Mobilitet i jord
Produkt:
Spredning til forskellige miljøer: Bemærkninger: Let mobilt i jord
12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering
Produkt:
Vurdering: Dette stof/blanding indeholder ingen komponenter, der anses for at være 
enten persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) eller meget persistente og 
meget bioakkumulerende (vPvB) ved niveauer på 0,1% eller højere.
12.6 Andre negative virkninger
Produkt:
Ingen kendte

13: Bortskaffelse
13.1 Metoder til affaldsbehandling
Produkt: Foruren ikke søer, åer eller grøfter med kemikalier eller brugte beholdere. Affald 
må ikke komme i kloakken. Hvor det er muligt foretrækkes genanvendelse frem for 
bortskaffelse eller forbrænding. Hvis genanvendelse ikke er praktisk muligt, skal borts-
kaffelse ske i henhold til lokale regulativer. 
Forurenet emballage: Tøm for resterende indhold. Skyl beholderne tre gange. Tomme 
beholdere skal bringes til et godkendt affaldsdeponeringssted for genbrug eller bort 
kaffelse. Tomme beholdere må ikke genbruges.

14: Transportoplysninger
14.1 FN-nummer
Ikke reguleret som farligt gods
14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)
Ikke reguleret som farligt gods
14.3 Transportfareklasse(r)
Ikke reguleret som farligt gods
14.4 Emballagegruppe
Ikke reguleret som farligt gods
14.5 Miljøfarer
Ikke reguleret som farligt gods
14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren
Ikke anvendelig

14.7 Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL 73/78 og IBC-koden
Ikke relevant for produktet, som det leveres.

15: Oplysninger om regulering
15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med 
hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø
Andre regulativer: Vær opmærksom på Direktiv 98/24/EF om beskyttelse af arbejdstagernes 
sikkerhed og sundhed under arbejdet mod risici i forbindelse med kemiskkemiske agenser.
15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering
En kemisk sikkerhedsvurdering kræves ikke for dette stof, når det anvendes i de specifi-
cerede anvendelser.

16: Andre oplysninger
ADN - Europæisk konvention om international transport af farligt gods ad indre vandveje; 
ADR - Europæisk konvention om international transport af farligt gods ad vej; ASTM - 
Det amerikanske forbund for testning af materialer, AICS - Australiens fortegnelse over 
kemiske stoffer; ASTM; bw - Kropsvægt; CLP - CLP-forordningen om klassificering, 
mærkning og emballering; Forordning (EF) Nr. 1272/2008; CMR - Kræftfremkaldende, 
mutagent eller reproduktionstoksisk stof; DIN - Standard fra det tyske standardiser-
ingsinstitut; DSL - Liste over indenlandske stoffer (Canada); ECHA - Det europæiske 
kemikalieagentur; EC-Number - EU-nummer; ECx - Koncentration forbundet med x % 
respons; ELx - Belastningsgrad forbundet med x % respons; EmS - Nødplan; ENCS 
- Eksisterende og nye kemiske stoffer (Japan); ErCx - Koncentration forbundet med 
x % vækstrate respons; GHS - Det globale harmoniserede system; GLP - God laborato-
riepraksis; IARC - Det Internationale Agentur for Kræftforskning; IATA - Den Internatio-
nale Luftfartssammenslutning, IATA; IBC - Den internationale kode for konstruktion og 
udrustning af skibe, som fører farlige kemikalier i bulk; IC50 - Halv maksimal inhibe-
rende koncentration; ICAO - Organisationen for International Civil Luftfart, ICAO; IECSC 
- Fortegnelse over eksisterende kemikalier i Kina; IMDG - Det internationale regelsæt for 
søtransport af farligt gods; IMO - Den Internationale Søfartsorganisation; ISHL - Lov om 
industriel sikkerhed og sundhed (Japan); ISO - International standardiseringsorganisa-
tion; KECI - Koreas fortegnelse over eksisterende kemikalier; LC50 - Dødelig koncentra-
tion for 50 % af en testpopulation; LD50 - Dødelig dosis for 50 % af en testpopulation 
(gennemsnitlig dødelig dosis); MARPOL - Den internationale konvention om forebyg-
gelse af forurening fra skibe; n.o.s. - Andet ikke angivet; NO(A)EC - Koncentration for 
ingen observeret (negativ) virkning; NO(A)EL - Niveau for ingen observeret (negativ) 
virkning; NOELR - Belastningsgrad for ingen observeret virkning; NZIoC - New Zealands 
fortegnelse over kemikalier; OECD - Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Ud-
vikling; OPPTS - Afdelingen for kemisk sikkerhed og forebyggelse af forurening; PBT 
- Persistent, bioakkumulativt og giftigt stof; PICCS - Fillippinernes fortegnelse over ke-
mikalier og kemiske stoffer; (Q)SAR - (Kvantitativt) forhold mellem struktur og aktivitet; 
REACH - Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om registrering, 
vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier; RID - Reglement for 
international befordring af farligt gods med jernbane; SADT - Selvaccelererende deko 
positionstemperatur; SDS - Sikkerhedsdatablad; TCSI - Taiwans fortegnelse over k 
miske stoffer; TSCA - Lov om kontrol af giftige stoffer (USA); UN - Forenede Nationer; 
UNRTDG - Forenede Nationers henstillinger om transport af farligt gods; vPvB - Meget 
persistent og meget bioakkumulativ Informationerne i dette Arbejdshygiejniske Datablad 
er efter vor bedste viden, oplysninger og overbevisning korrekte på datoen, hvor det er 
trykt. Informationerne tjener kun som vejledning til sikker håndtering, brug, forarbejd-
ning, lagring, transport, disponering og frigivelse og kan ikke betragtes som en garanti 
eller kvalitetsangivelse. Informationerne vedrører kun det udtrykkeligt angivne materiale 
og er ikke gældende for dette materiale anvendt i kombination med andre materialer 
eller forarbejdning, medmindre udtrykkeligt anført i teksten.




