
 

 

1. Identifikation af produkt og virksomhed 
 

Produkt: Tilskudsfoder - kan bruges i økologiske besætninger 
 

Produktnavn: SuperGut 15 kg 
 

Anvendelse: Tørsyreprodukt, som reducerer varmedannelse i fuldfoder. 
 

Virksomhed: D&K Shoppen 

Telefon: +45 71 78 55 43 

E-mail: dkgruppen@dkg.nu 

 

Nødtelefon: Giftlinjen: +45 82121212, 24-timers service 7 dage om ugen. 

 

2. Fareidentifikation 

 

Faremærkning: Dette stof opfylder ikke kriterierne for klassif icering i henhold til 

forordning (EF) nr. 1272/2008. 

 

3. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer 

 
Stoffer EU-nr. CAS-nr. Index nr. Vægt-procent 

Natriumformiat 205-488-0 141-53-7   

Lermineraler Ingen angivelse    

Mineraler Ingen angivelse 
Smagsstoffer Ingen angivelser 

 

4. Førstehjælpsforanstaltninger 

 

Indånding Søg frisk luft. 

 

Indtagelse Skyl munden grundigt og giv rigelige mængder 

vand at drikke. Søg læge ved ubehag. Medbring 

denne rammebeskrivelse. 

 

Hud Fjern straks forurenet tøj og sko. Vask omgående 

huden med rigelig vand og sæbe. Søg læge ved 

ubehag. 

 

Øjne Skyl straks med vand (helst fra øjenskyller) i 

mindst 15 min. Fjern evt. kontaktlinser. Søg læge 

– ved blivende irritation. 

 

Forbrænding Skyl med vand indtil smerterne er ophørt. Fjern 

under skylningen tøjet, som ikke er fastbrændt. 

Ved egentlige forbrændinger søges læge. 

 

5. Brandbekæmpelse 

 

Slukningsmidler Alle typer slukningsmateriale kan anvendes. 

 

Særlige  personlige Luftforsynet åndedrætsværn (EN 133). 

værnemidler, der 

skal bæres af 

brandmandskabet
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Øvrige råd Brand efterladenskaber og kontamineret brandslukningsvand 

skal bortskaffes i henhold til de lokale regler. 

 

6. Forholdsregler 

 

Personlige Undgå indånding af støv og hudkontakt. For personlig beskyttelse 

værnemidler se punkt 8. 

 

Metoder til oprydning Undgå støvdannelse. Fej eller støvsug spild op. Spild, affald m.m. 

opsamles i særlige beholdere mærket “Indeholder et stof, der er 

omfattet af dansk arbejdsmiljøregulering” 

 

Risici Støveksplosion. Produktet indeholder organisk støv, der kan 

eksplodere eller brænde kraftigt ved udsættelse for gnister 

eller f lammer. 

 

7. Håndtering og opbevaring 

 

Håndtering Skal håndteres i overensstemmelse med god erhvervshygiejne og 

sikkerhedsforanstaltninger. Undgå støvende arbejde. Undgå 

indånding samt kontakt med hud og øjne. Vask hænder før pauser, 

toiletbesøg og efter endt rengøring. 

 

Opbevaring Oplagres i original emballage. Oplagres tørt og beskyttet mod 

påkørsel. Brandklasse Ikke brandfarlige stoffer og materiale. 

 

8. Eksponeringskontrol / Personlige værnemidler 

 

Personlige værnemidler: 
 

Beskyttelse af  Nødvendigt hvis varen støver, Partikelf ilter: P3 Åndedrætsorganer 

Bemærk: Varen er støvdæmpet. 

 

Beskyttelse af  Brug egnede beskyttelseshandsker. Kemiske beskyttelseshandsker, 

som er testet i henhold til EN 374, er egnede. 

 

Beskyttelse af øjne Sikkerhedsbriller. 

Kropsbeskyttelse Brug særligt arbejdstøj. 

Hygiejniske Fjern forurenet tøj og vask før genbrug. Vask hænder før 

foranstaltninger pauser og ved arbejdstids ophør. Rygning, spisning og 

indtagelse af drikke bør være forbudt i anvendelsesområdet. 

 

9. Fysiske / kemiske egenskaber 

 

Udseende Fast. 

 

10.  Stabilitet og reaktivitet 

 

Forhold, der bør Dannelse af støvskyer samt brug af åben ild. 

undgås 

 

Nedbrydnings- Ingen kendte farlige. 

Produkter



 

 

 

11.  Toksikologiske oplysninger 

 

Indånding Kan forårsage irritation af luftvejene. 

 

Øjenkontakt Kan forårsage øjenskade. 

 

Hudkontakt Kan forårsage hudirritation. 

 

Indtagelse Ingen data på denne vare. 

Kræftfremkaldende Ingen data på denne vare. 

Mutagen effekt Ingen data på denne vare. 

Reproduktiv effekt Ingen data på denne vare. 

12.  Miljøoplysninger 

 

Klassif iceres ikke som farligt for vandmiljøet. 

 

13.  Bortskaffelse 

 

Affald og tom emballage bortskaffes i henhold til national lovgivning og kommunale 

regulativer. 

 

14.  Transportoplysninger 

 

Produktet er ikke klassif iceret som farligt gods. Det indeholder ikke farlige stoffer i 

betydningen af ADR/RID, ADNR, IMDG-Code, ICAO/IATA-DGR. 

 

15.  Oplysninger om regulering 

 

Faremærkning I henhold til meddelelser, der er leveret af virksomheder til ECHA 

i REACH-registreringer, er ingen farer klassif iceret. 

Ingen mærkningspligt. 

 

Farepiktogrammer 
 

Fare 

 

Faresætninger H315 Forårsager hudirritation. 

H319 Forårsager alvorlig øjenirritation. 

H335 Kan forårsage irritation af luftvejene. 

 

Sikkerheds- P264 Vask hænder, forarme og ansigt grundigt efter 

Sætninger håndtering. 

 

P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ 

Ansigtsbeskyttelse. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med meget



 

 

sæbe og vand. 

 

P350+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med 

Vand i f lere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan 

gøres let. Fortsæt skylning. 

 

P321 Særlig behandling (se på denne etiket). 

P332+P313 VED HUDIRRITATION: Søg lægehjælp. 

P362+P364 Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden 

genanvendelse. 
 

16.  Andre oplysninger 

 

Anvendelse Produktet anvendes til iblanding i fuldfoder til fravænningsgrise. 

 

Anvendte kilder Oplysninger fra leverandørbrugsanvisninger og/eller producenter. 

 

Øvrige oplysninger Dette sikkerhedsdatablad indeholder kun information, der relaterer 

til sikkerhed og det erstatter ikke eksisterende produktinformation 

og produktspecif ikationer. 


