
Säkerhetsinformation
Porthcawl

1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget

Produktnamn:  Porthcawl
Tillverkare/Leverantör: Farmura Ltd
Kontakt: Svensk Jordelit AB
 Argongatan 22
 431 53 MÖLNDAL
Tel: 031-87 70 70
Fax: 031-87 87 98
Kontaktperson: Jan Johansson, vid nödfall tel 0708-924100
Produkten skall användas för: Ett naturligt preparat som främjar tillväxten av goda bakterier och 

svampar. För professionellt bruk.
Datum: 2006-12-01

2. Farliga egenskaper

Huvudsakliga risk: Ingen hälsorisk.
Ögon: Väldigt liten hälsorisk.
Hud: Väldigt liten hälsorisk.
Inandning: Väldigt liten hälsorisk.
Förtäring: Väldigt liten hälsorisk.

3. Sammansättning/information om beståndsdelar

Utformning: Stabiliserat bekämpningsmedel med nötkreaturextrakt tillsammans 
med järnsulfat, vätningsmedel och järn.

4. Åtgärder vid första hjälpen

Inhalation: Inandning orsakar inga problem.
Vid förtäring: Tag kontakt med läkare.
Hudkontakt: Tvätta med tvål och vatten.
Ögonkontakt: Skölj med vatten i minst 5 minuter. 

5. Brandbekämpningsåtgärder

Brandbekämpningsutrustning:	 Ej tillämplig. Ej brännbart.
Skyddsutrustning för 
bekämpning av brand: Ej tillämplig. Ej brännbart.



6. Handskas med utspillt material

Personliga åtgärder: Skyddskläder kan användas om så önskas.
Miljö åtgärder: Hindra produkten att komma ut i vattensystmet.
Utspill: Spolas bort med vatten.

7. Hantering och lagring

Hantering:  Handskar och ansiktsmask kan användas om så önskas.
Förvaring: Undvik direkt solljus, frost och temperaturer under 54°C.

8. Begränsning av exponeringen/personligt skydd

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

der behövs.

9. Fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysiskt tillstånd: Flytande.
Färg: Brun.
Vattenlöslig: Emulgerar i vatten.
Flammsäker: Ja.

10. Stabilitet och reaktivitet

Stabilitet: Stabil.
Tillfällen att undvika: Inga.
Farliga sammansatta produkter: Inga.

11. Toxikologisk information

CPL klassifikation: Nej.
Max exponering: Ej tillgänglig.

12. Ekologisk information

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

13. Avfallshantering

Vid bortkastning: Släng produkten enligt lokala återvinningssystem (t.ex. REPA).
Bortkastning av behållare: Behållare ska sköljas med vatten och slängas enligt lokala återvinnings-

system.



14. Transportinformation

 Inga restriktioner vid transport.

15. Gällande föreskrifter

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

16. Övrig information

 Denna information är enligt Farmuras kunnande och övertygelse, kor-
rekt 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 
produkt. Dessutom kan Farmura inte hållas ansvarig vid  olyckor eller 
skadegörelse vid ej föreskrivna användningsområden.


