LEVERANDØRBRUGSANVISNING
1) Identifikation af stoffet og virksomheden.
Produktnavn og varenr.:
Symbio MycoForce Transplanter. Varenr. 43200
Anvendelse: Giver ekstra vækst og modstandskraft til planter, reducerer behovet for gødning og fungicider, øger
den naturlige energi og sundhed.
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 36 46 12 25. E-mail: co2@contan2.dk www.contan2.dk
Kontaktperson: Carl-Otto Ulrick von Arenstorff. Telefon +45 40 25 00 30

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 tilgængeligt data, er risikoen 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).
Endo mycorrhizale arter - Glomus Clarum, G. intraradices, G. mosseae, G. deserticola, G. monosporus, G.
brasilianum, Gigaspora Margarita. Ecto Mycorrhizale arter - Rhizopogon amylpogon, R. fulvigleba, R. rubescens,
og R. villosuli. Lacarria laccata, Pisolithus tinctorius, og Scleroderma sp plus gavnlige jord svampe og bakterier
(trichoderma spp., Bacillus spp.) Zeolit, lerkolloider og sporstoffer.

4) Førstehjælp:
Indånding (åndenød): Indånd frisk luft.
Hudkontakt (mild dermatitis): Vask med vand.
Øjenkontakt (inflammation): Skyl munden, men drik ikke vand i store mængder.
Forsinkede virkninger: Risiko for allergi, hvis personen er følsom overfor enzymer.

5) Brandbekæmpelse:
Egnede slukningsmidler: Vand, skum, vandtåge.
Uegnede slukningsmidler: Ingen.
Farlige forbrændingsprodukter: Ingen.

6) Forholdsregler ved udslip:
Ved forstøvning brug maske og handsker.
Miljøet tager ikke skade, det vil fremme plantevæksten.

7) Håndtering og opbevaring:
Udbringes med pudderblæser, eller direkte med øse. Ved udbringningen tages maske, beskyttelsesbrille og
gummihandsker på.
Opbevares køligt og tørt, temperaturområde 3 - 25 gr. Cel., i originalemballagen.

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: Brunligt pulver.
pH: neutral
Lugt: Organisk "rugbrødsagtig".
Oxiderende egenskaber: Ingen.
Relativ densitet: +/-1,0
Opløselighed i vand: Ikke opløselig.
Nedbrydningstemperatur: Aktive ingredienser nedbrydes ved tem. over 40 gr. Cel.

10)Stabilitet og reaktivitet:
Kendte farlige reaktioner: Ingen.
Materialer der skal undgås: Syrer, biocider, fungicider.
Farlige nedbrydningsprodukter: Ingen.

11)Toksikologiske oplysninger:
Produktet forventes ikke at udgøre en sundhedsfare, det er ugiftigt og alle mikroorganismerne er alle uskadelige
saprofytter.

12)Miljøoplysninger:
Miljømæssige: Vil nedbryde dødt organisk materiale.
Mobilitet: Ingen.
Nedbrydelighed: Substratet er delvis biologisk nedbrydeligt.
Giftighed i vand: Ingen, produktet vil forbedre kvaliteten i et gennemluftet øko sytem.

13)Affaldshåndtering:
Emballagen kan anbringes i alm. affaldscontainere af plast eller papir.
Overskud af indholdet kan udvaskes i afløbssystemet.

14)Transport information:
Ingen særlige forholdsregler.
Produktet er ikke klassificeret som værende farligt gods ifølge gældende regler og bestemelser.

15)Gældende foreskrifter/regulering:
Label navn: Symbio MycoForce Mycorrhizal Transplanter.
Symboler: Ingen.
Risiko sætninger: Ingen.
S-sætninger: S2 Opbevares utilgængeligt for børn.
S3 Opbevares et køligt sted.
S13 Holdes væk fra fødevarer.
S20 Må ikke spises.
S22 Undgå indånding af støv.
S25 Undgå kontakt med øjnene.
EF-nr: Ikke klassificeret.

16)Anden information:
Dette substrat er normalt beregnet til at forøge gavnlige svampe i forbindelse med plantedyrkning.
Brugerne af produktet må selv sætte sig ind i korrekt anvendelse efter tekst på emballagen, samt love og
bestemmelser og anvende produktet efter dem.

