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VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD
PRODUCT: BROMABO BLOK
1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING
Naam product

BROMABO BLOK 20-80-200gr

Actieve stof

Bromadiolone 0.005%

Gebruik van het product

Rodenticide
Uitsluitend toegelaten voor het bestrijden van bruine ratten en huismuizen in
en rondom gebouwen en rioleringen.

Fabrikant

ANTICIMEX NV
WAASLANDLAAN 12
9160 LOKEREN
Tel 09 292 10 00
Fax 09 292 10 11

Leverancier

ANTICIMEX NV
BEVERSESTEENWEG 565
8800 ROESELARE
Tel 051 26 51 51
Fax 051 24 10 65

Nummer in geval van nood

051 26 51 51

2. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN
CAS nummer
Actieve stof
Andere

28772-56-7
Bromadiolone 0.005%
rode kleurstof, paraffine, gemalen granen, lokmiddelen, bitrex
3. RISICO’S

Inademing
Contact met de huid
Contact met de ogen
Inslikken

Inademing onwaarschijnlijk
Wordt in normale gebruiksomstandigheden niet geacht een ernstig gevaar voor
de huid in te houden.
Wordt in normale gebruiksomstandigheden niet geacht een groot
oogcontactrisico in te houden.
Bij inslikken van een kleine hoeveelheid: onmiddellijk een arts raadplegen en het
etiket of de verpakking tonen.
4. EERSTEHULPMAATREGELEN

Algemeen
Inademen
Inslikken
Huid
Versie 7

Bevat een stof met langdurige anticoagulerende werking. Het tegengif is
vitamine K1.
Frisse lucht, rust. Zo er symptomen zijn, raadpleeg een arts. Toon het etiket, de
verpakking of de bijsluiter.
Spoel de mond. Bel het Antigifcentrum en vraag of het drinken van een
suspensie actieve houtskool in water is aangewezen. Raadpleeg onmiddellijk
een arts. Toon het etiket, de verpakking of bijsluiter.
Spoel de huid overvloedig met water of neem een douche gedurende
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15 minuten. Verwijder ondertussen verontreinigde kledij en schoenen.
Zo er symptomen zijn, raadpleeg een arts. Toon het etiket, de verpakking of de
bijsluiter.
Spoel overvloedig met water gedurende 10 minuten. Spoel WEG van het nietaangetaste oog. Bij contactlenzen, zo makkelijk te verwijderen, verwijder eerst
de lenzen, spoel daarna. Raadpleeg een arts. Toon het etiket, de verpakking of
de bijsluiter.

Ogen

5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN
Brandklasse:
Dit product is weinig ontvlambaar
Gevaarlijke verbrandingsproducten: de thermische ontbinding veroorzaakt CO
Geschikte blusmiddelen:
water
6. MAATREGELEN BIJ HET ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET PREPARAAT
Algemeen

Contact met ogen en huid vermijden.
Dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen bij het opruimen : overall,
handschoenen, rubberen laarzen en oogbescherming..
voorkomen dat spoelwater in de riolering terechtkomt.

Milieu:

7. HANTERING EN OPSLAG
Hantering

In een droog lokaal
Verwijderd houden van eet-en drinkwaren en van dierenvoeder.

Opslag

Niet eten, drinken of roken tijdens de hantering of het gebruik.
Buiten bereik van kinderen.
Verwijderd van erg geurende preparaten.
8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING

Ademhalingsbescherming niet nodig
Handbescherming
dragen van handschoenen
Huidbescherming
Aanraking met de huid vermijden
9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN
Fysische toestand bij 20°C
Kleur
Oplosbaarheid in water

vaste stof
rood
< 20 mg /l bij 20°C
10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT

Stabiliteit en reactiviteit

stabiel bij kamertemperatuur 20°C
11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

Oraal (rat) LD50 (mg/kg)

Versie 7

> 20.000 mg/kg
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12. ECOLOGISCHE INFORMATIE
Vertoont geen specifiek risico voor het milieu.
13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING
Algemeen

Plaatselijke voorschriften ivm verwerking respecteren.
Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen
Afgestorven knaagdieren moeten worden verbrand of begraven om secundaire
vergiftiging bij predatoren te vermijden.
14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT VERVOER

Algemene informatie

Niet geclassificeerd
15. WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

Symbolen
R zinnen
S zinnen

geen
geen
S1/2: achter slot en buiten bereik van kinderen bewaren
S13: verwijderd houden van eet-en drinkwaren en van diervoeder
S20/21 : niet eten, drinken of roken tijdens gebruik
S37 : draag geschikte handschoenen
S46 : in geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket
tonen.
S53 : Blootstelling vermijden – voor gebruik speciale aanwijzingen raadplegen.

Toelatingsnummer Min Volksgezondheid

BE2013-0021
16. OVERIGE INFORMATIE

In geval van nood antigifcentrum: +32 (0) 70 245 245
Revisie 20/8/2013:
- rubriek 1: naamswijziging fabrikant: ISS PMS wordt Anticimex nv
Revisie 30/01/2014:
- rubriek 15: wettelijk verplichte informatie: S1/2 en S53 bijgekomen, S2 en S49 verwijdert.
- rubriek 1 : Gebruik van het product aangepast.
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