
Säkerhetsinformation
Ferrosol

1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget

Produktnamn:  Ferrosol.
Tillverkare/Leverantör: Farmura Ltd.
Kontakt: Svensk Jordelit AB
 Argongatan 22
 431 53 MÖLNDAL
Tel: 031-87 70 70
Fax: 031-87 87 98
Kontaktperson: Thomas Johansson, vid nödfall tel 031-761 34 71
Produkten skall användas för: Gödsling till gräsytor för professionellt bruk.
Datum: 2013-01-15

2. Farliga egenskaper

Huvudsakliga risk: Hälsoskadlig R22.
Ögon: Väldigt liten hälsorisk.
Hud: Väldigt liten hälsorisk.
Inandning: Väldigt liten hälsorisk.
Förtäring: Väldigt liten hälsorisk.

3. Sammansättning/information om beståndsdelar

Utformning: Ett högkvalitets vattenaktigt gödselmedel för turf baserat på en järn/
kväveblandning av järn, urea och svavel. 

Huvudsakliga risk: Hälsoskadlig R22.

Komponent Procent
Järn 6%
Kväve (urea) 15%
Vatten 79%

4. Åtgärder vid första hjälpen

Inhalation: Låt personen i fråga komma ut i friska luften. 
Vid förtäring: Skadligt om produkt sväljs. Kontakta läkare vid problem.
Hudkontakt: Tvätta med tvål och vatten. 
Ögonkontakt: Kan orsaka brännskador, skölj med stora mängder vatten i minst 10 

min. Kontakta läkare om problem kvarstår. 

5. Brandbekämpningsåtgärder

 Väldigt låg brandrisk. Förpackning brinner och skall bli släckt med vatten.



6. Handskas med utspillt material

Personliga åtgärder: Skyddskläder kan användas. 
Miljö åtgärder: Hindra produkten att komma ut i vattensystmet.
Utspill: Absorbera upp utspill med sand eller sågspån. Ta hand om allt avfall. 

Hindra utsläpp i avlopp- och vattensystem.

7. Hantering och lagring

Hantering:  Handskar och ansiktsmask kan användas. 
Förvaring: Undvik förvaring i direkt solljus. Undvik extrema temperaturer och frost.

8. Begränsning av exponeringen/personligt skydd

Skyddsutrustning:
Andningsskydd: Andningsskydd behövs normalt inte.
Ögonskydd: Andningsmask kan användas om så önskas.
Övrigt skydd: Skyddhandskar kan användas om så önskas. Inga speciella skyddsklä-

der behövs.

9. Fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysiskt tillstånd: Fritt flytande vätska.
Färg: Blå.
Vattenlöslig: Ja.
Lättantändlig: Ej brännbar.

10. Stabilitet och reaktivitet

Stabilitet: Stabil.
Tillfällen att undvika: Extrema kyla och värmeförhållande.
Farliga sammansatta produkter: Inga.

11. Toxikologisk information

 Ingen information finns tillgänglig.

12. Ekologisk information

Nedbrytbar: Ja.
Biologisk akumulation: Den här produkten förmodas inte bioakumulera.

13. Avfallshantering

Vid bortkastning: Förbruka hela produkten. Förpackningen ska sköljas med vatten. Sor-
tera förpackning och avfall enligt lokala återvinningssystem( tex REPA ).



14. Transportinformation

 Inga restriktioner vid transport.

15. Gällande föreskrifter

 Förvara utom räckhåll för barn.
 Frys inte.
 Håll behållare stänga.

16. Övrig information

 Denna information är enligt Farmuras kunnande och övertygelse, korrekt 
och trovärdig upp till det datum detta dokument författades. Dock gäller 
detta dokument inte som en garanti, skriftlig eller antydd, där  Farmura 
kan hållas ansvarig för någon skada skedd baserad på detta dokument. 
Ingen tillåtelse är given för användning utan licens på patenttagen pro-
dukt. Dessutom kan Farmura inte hållas ansvarig vid olyckor eller skade-
görelse vid ej föreskrivna användningsområden.


