Symbio Fungi Booster
LEVERANDØRBRUGSANVISNING
1) Identifikation af stoffet og virksomheden.
Produktnavn:
Symbio Fungi Booster. varenr.: 1504
Synonym: Symbio Svampe Booster.
Anvendelse: Nedbryder skadelige svampe i jordoverfladen.
Producent: Symbio. Unit 8, Coopers Place. Combe Lane, Wormley
Surrey, GU8 5SZ. England
www.symbio.co.uk
Importør/Forhandler: Gartner-Kemi A/S. COntan2. Grønttorvet 45. DK 2500 Valby
Telefon: +45 36461225. Mail: co2@contan2.dk
www.contan2.dk
Kontaktperson: Carl-Otto Ulrick von Arenstorff. tlf: + 4540 250030
2) Fareidentifikation:
Ikke reguleret naturprodukt i henhold til REACH (EF) nr. 1907/2006
Særlige risici: Ingen
Vigtigste farer: Ingen
Miljømæssige farer: Vækstfremmer til planter. Efter tilgængelig data, er risikon for
skade på miljøet/naturen/mennesker udelukket.
3) Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer:
Fungal (svampe) spredningslegemer i overensstemmelse med EF-EFB klasse 1
(fælles saprofytiske mikroorganismer).
4) Førstehjælp:
Indåndånding (åndenød): Indånd frisk luft.
Hudkontakt (mild dermatitis): Vask med vand
Øjenkontakt (inflammation): Skyl med vand
Indtagelse (kvalme): Skyl munden, men ikke drikke vand i store mængder.
Forsinkede virkninger: Risiko for allergi, hvis personen er følsom over for enzymer.
5) Brandbekæmpelse:
Egnede slukningsmidler: Vand, skum, vandtåge.
Uegnede slukningsmidler: Ingen.
Farlige forbrændingsprodukter: Ingen.
6) Forholdsregler ved udslip:
Ved aerosol/spray/finforstøvning brug maske og handsker.
Miljøet tager ikke skade, det vil fremme plantevæksten og nedbryde organisk materiale.
7) Håndtering og opbevaring:
Håndtering: Udbringes med sprøjte eller vandingsanlæg. Ved tågeforstøvning anvendes
helmaske og gummihandsker.
Opbevaring: Temperaturområde fra 5 gr. Cel. til 35 gr. Cel.
Emballage: Plast, undgå metal til langtidsopbevaring.
8) Eksponeringskontrol/personlige værnemidler:
se punkt 7)
Hygiejne: Lad ikke produktet komme i kontakt med madvarer
Vask hænder efter hver kontakt med stoffet.
9) Fysiske-kemiske egenskaber:
Udseende: Lysegrøn væske.

pH: 7,5
Lugt: Organisk, muggen.
Oxiderende egenskaber: Ingen.
Relativ densitet: +/-1.0
Opløselighed i vand: Helt opløselig
Nedbrydningstemperatur: Aktive ingredienser nedbrydes ved temp. over 40 gr. Cel.
10) Stabilitet og reaktivitet:
Kendte farlige reaktioner: Ingen
Materialer der skal undgås: Syrer, biocider.
Farlige nedbrydningsprodukter: Ingen
11) Toksikologiske oplysninger:
Produktet forventes ikke at udgøre en sundhedsfare, da det ikke indeholder stoffer, der er
sundhedsskadelige.
12) Miljøoplysninger:
Miljømæssige: Vil nedbryde dødt organisk materiale
Mobilitet: Mikrober vil kolonisere organisk stof og øge aktiviteten i jord og kompost.
Nedbrydelighed: Underlaget er biologisk nedbrydeligt.
13) Affaldshåndtering:
Plastemballagen kan genbruges.
Overskud af indholdet kan anvendes som plantetilskud.
Affald: Landbrugskemikalieaffald EAK-kode: 02 01 09.
14) Transport information:
Ingen særlige forholdsregler.
Produktet er ikke klassificeret som værende farligt gods ifølge gældende regler og bestemmelser.
15) Gældende foreskrifter/regulering:
Label navn: Symbio Fungi Booster.
Symboler: Ingen.
Risiko sætninger: Ingen.
S-sætninger: S2 Opbevares utilgængeligt for børn.
S8 Emballagen skal opbevares tørt.
S13 Holdes væk fra fødevarer.
S20 Må ikke spises eller drikkes.
S26 I tilfælde af noget i øjet skyl straks med vand.
S36 Brug egnet beskyttelsestøj.
S47 Må ikke opbevares over 35 gr. Cel.
S62 Ved indtagelse, undgå at fremprovokere opkastning, kontakt læge.
EF-nr: Ikke klassificeret.
16) Anden information:
Dette materiale er normalt beregnet til at forøge gavnlige svampe i sportspladser/Greens, landbrugsarealer
og gartnerier.
Brugerne af produktet må selv sætte sig ind i korrekt anvendelse efter tekst på emballagen, samt love
og bestemmelser og anvende/håndtere produktet efter dem.

