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BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP

1. A termékek kereskedelmi neve:

Radix -M, -D, -S
2. A termékek neve:

Radix -M, -D, -S gyökérserkentőés növénykondicionáló szer
3. Gyártó és Engedélyes:
Bioplant Kertészeti Laboratórium Kft.
2000 Szentendre, Lehel u. 10.
Telefon: 70/2222-088, 20/9289-463
Fax: 26/312-078
E-mail: info@bioplant.hu
4. Forgalmazó:

Bioplant Kertészeti Laboratórium Kft.

5. A készítmények típusa:
Növénykondicionáló készítmény.
6. Összetétel:
Ásványi (vulkanikus eredetű) őrlemények, növekedést
serkentők (műtrágyák…) különböző arányú keverékei
7. A szer emberre, állatra, környezetre való veszélyessége és
biztonságos felhasználásának előírásai:
A készítmény p.o.LD50 értéke (patkányon): Nincs adat
Vízi szervezetekre való veszélyesség: Nem jelölésköteles.
Méhekre való veszélyesség: Nem jelölésköteles
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8. Veszélyességi besorolás a 67/548 EGK és 1999/45/EK irányelvek
alapján
Veszélyességi besorolás, veszélyjel: Nem jelölésköteles.
A veszélyes anyagok kockázataira utaló R mondatok: ----A biztonságos használatra utaló S mondatok:
S 2 Gyermek kezébe nem kerülhet.
S 13 Élelmiszertől, italtól és állati takarmánytól
távol tartandó.
S 20/21 Használat közben enni, inni, dohányozni
nem szabad.
S 36/37/39 Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem/arcvédőt kell viselni.
9.

Veszélyességi besorolás a 1272/2008/EK rendelet alapján
Veszélyt jelző piktogram: --Figyelmeztetés: --Veszélyességi osztály: --Figyelmeztető H mondatok: --Óvintézkedésre vonatkozó P mondatok:
Megelőzés:
P 102 Gyermektől elzárva tartandó.
P 264 A használatot követően a kezet alaposan
meg kell mosni.
P 270 A termék használata közben tilos enni, inni
vagy dohányozni.
P 280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő
használata kötelező.
Elhárító intézkedések:
P 302 + P 352 Ha bőrre kerül: lemosás bő vízzel.
P 304 + P 340 Belégzés esetén: Az érintett
személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi
testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon
lélegezni.

3
P 305 + P 351 + P 338 Szembe kerülés esetén:
Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott
esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen
megoldható. Az öblítés folytatása.
P 401 Tárolás: száraz, hűvös, fedett helyen.
P 501 A tartalom/edény elhelyezése
hulladékként.
10. Munkaegészségügyi várakozási idő:

0 nap

11. Munkaegészségügyi óvórendszabályok:
Egyéni védőfelszerelés: védőkesztyű, por elleni arcvédő, védőszeműveg. Munka végeztével kézmosás,
alapos tisztálkodás, ruhaváltás.
12. Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás:
Nem tűzveszélyes („E” tűzveszélyességi osztály)
13. Eltarthatóság ideje, tárolás:
Eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen
tárolható 5 évig.
14. Szállítás:

Gyüjtőkartonban, nedvességtől védve.

15. A termék forgalombahozatali és felhasználási engedélyének
száma:
nébih 04.2/3490-1/2014
16. Vámtarifaszám:
2015. január 2.
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