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1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING 

Productinformatie 

Handelsnaam Flitser Concentraat 
Product code (UVP) 80192851 
Gebruik Herbicide  
 

Firma 
 

Bayer CropScience SA-NV 
Energieweg 1 
Postbus 231 
3640 AE Mijdrecht 
Nederland 
 

 

Telefoon +31(0)297-280 618 
Telefax +31(0)297-280 299 
Verantwoordelijke afdeling Email: NL-CustomerServices@bayercropscience.com 

 
Telefoonnummer voor 
noodgevallen 

+31(0)6-55372 490 

 

2. IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN  

Advies betreffende gevaar voor mens en milieu 

Irriterend voor de ogen. 
Schadelijk voor in het water levende organismen. 

 

3. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN 

Chemische omschrijving 

Met water mengbaar concentraat (SL) 

Gevaarlijke bestanddelen 

Chemische naam CAS-Nr. / 
EG-Nr. 

Symbo(o)l(en) R-zin(nen) Concentratie [%] 

Nonaanzuur 112-05-0 
203-931-2  

C R34 9,40  

Decaanzuur 334-48-5 
206-376-4  

Xi R36/38 9,70  

 
 

Voor de volledige tekst van de R-zinnen/ gevaremaanduidingen die worden genoemd in deze 
paragraaf, zie Paragraaf 16. 

 

4. EERSTEHULPMAATREGELEN 
Algemeen advies 

Buiten de gevaarlijke zone brengen. Ligging en vervoer het slachtoffer in stabiele zijligging. 
Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken en veilig verwijderen.  

 

Inademing 
In de frisse lucht brengen. Indien symptomen aanhouden, een arts raadplegen.  
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Aanraking met de huid 
Onmiddellijk afwassen met zeep en veel water.  

 

Aanraking met de ogen 
Onmiddellijk spoelen met veel water, ook onder de oogleden, gedurende tenminste 15 
minuten. Eventueel aanwezige contactlenzen pas na 5 minuten verwijderen. Daarna de 
oogspoeling weer voortzetten. Medische hulp inroepen als irritatie optreedt en aanhoudt.  

 

Inslikken 
Onmiddellijk een arts of gifinformatiecentrum waarschuwen. GEEN braken opwekken. Mond 
spoelen.  

 

Opmerkingen voor de arts 
 

Behandeling 
Symptomatisch behandelen.  

 

 

5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN 
Geschikte blusmiddelen 

Gebruik waternevel, alcoholbestendig schuim, droogpoeder, of kooldioxide. 
 

Blusmiddelen die om veiligheidsredenen niet gebruikt mogen worden 
Sterke waterstraal 
 

Specifieke gevaren bij brandbestrijding 
Bij brand ontstaan gevaarlijke dampen. 
 

Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden 
Bij brand en/of explosie inademen van rook vermijden. 
Bij brand een persluchtmasker dragen. 
 

Verdere informatie 
Er voor zorgen dat het bluswater niet verspreid wordt. 
Voorkom wegvloeien van bluswater in riool of waterloop. 
 

 

6. MAATREGELEN BIJ ONOPZETTELIJK VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET 
PREPARAAT 

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen 
Vermijd contact met gemorst produkt of  verontreinigde oppervlakken. 
Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken. 
 

Morsingen - Milieuvoorzorgsmaatregelen 
Niet in oppervlaktewater, riolering en grondwater laten terechtkomen. 
 

Reinigingsmethoden 
Opnemen in inert absorberend materiaal (b.v. zand, kiezelgur, zuurbindingsmiddel, 
universeel bindingsmiddel, zaagsel). 
In geschikte en gesloten containers bewaren voor verwijdering. 
Verontreinigde voorwerpen en vloeren overeenkomstig de milieuvoorschriften grondig 
reinigen. 
 

Aanvullend advies 
Informatie over veilige omgang zie hoofdstuk 7. 
Informatie over persoonlijke beschermende uitrusting, zie Hoofdstuk 8. 
Informatie over afvalverwijdering zie hoofdstuk 13. 
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7. HANTERING EN OPSLAG 
Hantering 
 

Advies voor veilige hantering 
Geen speciale voorzorgsmaatregelen bij de omgang met ongeopende verpakkingen; 
voorschriften volgen. 
 

Opslag 

Eisen aan opslagruimten en containers 
Containers goed gesloten bewaren op een droge, koele en goed geventileerde plaats. 
Bewaren in originele container. 
Opslaan in een ruimte die alleen toegankelijk is voor bevoegden. 
Tegen vorst beschermen. 
 

Advies voor gemengde opslag 
Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en diervoer. 
 

 

8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE 
BESCHERMING 

 

Persoonlijke beschermingsmiddelen 

Bij normale omgang met en gebruik van dit product de aanwijzingen op het etiket volgen. In alle 
andere gevallen volgende persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken. 
 

Bescherming van de 
ademhalingsorganen 

Geen persoonlijke adembescherming vereist bij normaal gebruik. 
Adembescherming behoort alleen gebruikt te worden ter beheersing 
van een restrisiko bij activiteiten van korte duur, nadat alle stappen 
om blootstelling ter plekke te beperken zijn genomen, zoals afsluiting 
en/of plaatselijke luchtafzuiging. De aanwijzingen van de fabrikant 
voor gebruik en onderhoud van het ademhalingstoestel altijd 
nauwkeurig aanhouden. 
 

Bescherming van de handen Draag CE-gemarkeerde nitrilrubber handschoenen (minimaal 0,40 
mm dik). Deze bij verontreiniging wassen. Verwijder de 
handschoenen bij verontreiniging aan de binnenkant, beschadiging 
of als de veronreiniging aan de buitenkant niet verwijderd kan 
worden. Voor het eten, drinken, roken of toiletgebruik steeds de 
handen wassen. 
 

Bescherming van de ogen Veiligheidsbril volgens EN166 (toepassingsgebied 5 of 
gelijkwaardig) dragen. 
 

Huid- en 
lichaamsbescherming 

Standaard overall met Type 6 beschermingspak dragen. 
Waar mogelijk kleding in twee lagen dragen: Onder het 
beschermende pak een overall van polyester/katoen of alleen 
katoen dragen. Overalls regelmatig professioneel laten reinigen. 
 

Hygiënische maatregelen 
Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik. 
Aanraking met ogen, huid en kleding vermijden. 
Werkkleding apart houden. 
Handen wassen voor elke werkonderbreking en direct na gebruik van het product. 
Verontreinigde kleding direct uittrekken en alleen na grondige reiniging weer gebruiken. 
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9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN 

Voorkomen  

Vorm vloeistof 
Kleur wit  
Geur kenmerkend 

Veiligheidsgegevens  

pH  ca. 3,95 bij 100 % (20 °C) 
 

Kookpunt/ kooktraject  170 °C  
 

Vlampunt > 100 °C  
 

Zelfontbrandingstemperatuur Het product is niet zelfontbrandend. 
 

Dichtheid ca. 0,99 g/cm3 bij  24 °C  
 

Oplosbaarheid in water volledig mengbaar 
 

Explosiviteit Niet explosief  
 

 

10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT 
Gevaarlijke reacties Geen gevaarlijke reacties indien veiligheidsvoorschriften voor opslag 

en behandeling nageleefd worden. 
Stabiel onder de aanbevolen opslagomstandigheden. 
 

 

11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE 
Acute orale toxiciteit LD50 (rat) > 2.000 mg/kg 

 
Acute dermale toxiciteit LD50 (rat) > 2.000 mg/kg 

 
Huidirritatie Geen huidirritatie (konijn) 

 
Oogirritatie Irriterend voor de ogen. (konijn) 

 
Sensibilisatie Niet sensibiliserend. (cavia) 

 
Verdere informatie 

De aangegeven waarden zijn volgens de "Conventionele Methode" beschreven in Richtlijn 
1999/45/EC berekend. 

 

 

12. ECOLOGISCHE INFORMATIE 
Biologische afbreekbaarheid Gemakkelijk biologisch afbreekbaar. 

 

Ecotoxiciteitseffecten 
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Toxiciteit voor waterplanten (Algen)  > 10 mg/l  
 

 

13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING 
Product 

Kan met inachtneming van de geldende voorschriften en eventueel na overleg met een 
afvalverwerker of de bevoegde instanties naar een stortplaats of verbrandingsinstallatie 
afgevoerd worden. 

 

Verontreinigde verpakking 
Niet totaal lege verpakkingen moeten als klein chemisch afval verwerkt worden. 

 

Afvalstofnummer van de ongebruikte stof. 
200119  pesticiden 

 

 

14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER 

Volgens nationale en internationale transportvoorschriften niet als gevaarlijk goed geklassificeerd. 
 

Deze classificatie geldt in principe niet voor vervoer  per tankschip over binnenwater. Meer 
informatie hierover kan bij de producent aangevraagd worden. 

 

15. WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE 
Gevaarlijke bestanddelen die op het etiket vermeld moeten worden: 

• Nonaanzuur 
• Decaanzuur 

 
 

Classificatie en etikettering zoals door het College voor de Toelating van 
Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (CTGB) is voorgeschreven gebaseerd op de 
nationale wetgeving op basis van data geleverd door de fabrikant. 
 

Symbo(o)l(en) 
Xi Irriterend 

 

R-zin(nen) 
R36/38 Irriterend voor de ogen en de huid. 

 

S-zin(nen) 
S 2 Buiten bereik van kinderen bewaren. 
S24 Aanraking met de huid vermijden. 
S26 Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en 

deskundig medisch advies inwinnen. 
S37 Draag geschikte handschoenen. 
S46 In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of 

etiket tonen. 
 

Bijzondere etikettering 
Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor mens en milieu te voorkomen. 

 

 

16. OVERIGE INFORMATIE 

Nadere informatie 

Tekst van R-zinnen genoemd in sectie 3 
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R34 Veroorzaakt brandwonden. 
R36/38 Irriterend voor de ogen en de huid. 

Wijzigingen aangebracht na het verschijnen van de vorige uitgave zijn gemarkeerd in de kantlijn. Deze 
uitgave vervangt alle vorige uitgaven. 


