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SÄKERHETSDATABLAD 

i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 

1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH FÖRETAGET  

PRODUKT : GRASS GTI 

ANVÄNDNING  : Flytande gödselmedel för gräsmattor.  

TILLVERKARE   : TERGENT AB 

   Mörsaregatan 11 

   254 66 HELSINGBORG 

   Tel: 042 – 311 06 00, Fax: 042 – 311 06 10 

UTFÄRDARE  : Miljö- & kvalitetsansvarig, 042 – 311 06 01 

TELE. NR FÖR NÖDSITUATION : I nödsituationer ring Giftinformationscentralen, 112, för ytterligare 

information  

MAKNADSFÖRS AV : NELSON GARDEN AB 

  Lokgatan 11, 362 31 Tingsryd 

 

2. FARLIGA EGENSKAPER  

Produkten är inte märkningspliktig i enlighet med gällande lagstiftning.  

Vid brand bildas nitrösa/giftiga gaser (NOx) och orsakar irritation, hostning och andnöd.  

 

3. SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR  

Ämne  CAS-nr Halt  Farokod/R-fraser  

Totalkväve (N)  

varav nitrat N 4,8%, ammonium N 

3,8% och urea N 6,8% 

 15 % Ingen 

Fosfor (P) vattenlösligt  1 % Ingen  

Kalium (K) vattenlösligt  3,6 % Ingen  

Vattenlösliga spårämnen: Bor (B), Koppar (Cu), Järn (Fe), Mangan (Mn), Molybden (Mo), Zink (Zn). 

 

4. ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN 

Inandning  : Ej relevant. 

Hudkontakt : Vid irritation tvätta med tvål och vatten. 

Kontakt med ögon : Skölj genast rikligt med mjuk vattenstråle. Kontakta läkare vid ihållande 

irritation.  

Vid förtäring  : Skölj omedelbart munnen och drick därefter rikligt med mjölk eller vatten. 

Vid kvarvarande besvär rådgör med läkare. 

Övrig : 

 

5. BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER  

Produkten är inte brandfarlig i sig. Välj släckmedel efter det brinnande materialet.  

Använd andningsmask och skyddskläder vid hantering av brand, eftersom nitrösa/giftiga gaser bildas vid 

upphettning och orsakar irritation, hostning och andnöd. 
 

6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTIGA UTSLÄPP  

Personliga skyddsåtgärder  : Undvik stänk på huden och ögonen. 

Miljöskyddsåtgärder  : Spill samlas upp och används om möjligt för produktens ändamål.  

Är detta ej möjligt hanteras spillet som restavfall. 

Rengöringsmetoder  : Sug upp med sågspån, sand eller dylikt. Spola sedan med vatten.  

Övrig  : 
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7. HANTERING OCH LAGRING  

Hantering  : Undvik kontakt med huden och ögonen. Skall ej utsättas för stark värme. 

Lagring  : Lagras skyddat mot frost, sol och värme. Lagras ej under 10°C. 

 

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD 

Hygieniska gränsvärden  : Ej relevant. 

Tekniska skyddsåtgärder  :  

Personliga 

skyddsutrustningar  

: Använd skyddsglasögon och handskar vid stänkrisk.  

 

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER  

Utseende  : Lättflytande vätska Smältpunkt (°C) : > 150 

Färg  : Grönbrun Flampunkt (°C) : Ej relevant 

Lukt  : Luktlös  Löslighet  : helt löslig i vatten 

pH-värde : 3-5 Densitet (g/cm) : ca 1,2 kg/liter vid 20°C 

 

10. STABILITET OCH REAKTIVITET  

Stabilitet : Produkten är stabil enligt rekommenderad användning, lagring och hantering. 

Material/förhållande 

som skall undvikas 

: Temperaturer under +10°C kan medföra kristallbildning och utfällning.  

Produkten skall ej utsättas för stark värme, frost och sol. 

  

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION  

Hudkontakt : Normalt inget besvär. Irritation vid långvarigt och upprepad kontakt kan 

förekomma. 

Kontakt med ögon : Kan ge övergående sveda i kontakt med ögonen. 

Vid förtäring  : Större mängder kan medföra yrsel, illamående och kräkning. 

Övrig : Nitrösa gaser (NOx) bildas vid brand och medför irritation, hostning och andnöd. 
 

 

12. EKOLOGISK INFORMATION  

Produkten används som gödselmedel och skadar inte omgivande miljö vid användning enligt rekommendation. 

Omsätts relativt snabbt av naturligt förekommande organismer i marken. 

 

13. AVFALLSHANTERING 

Produktrester lämnas till återvinningsstation. Tömda förpackningar källsorteras som plastavfall.  

 

14. TRANSPORTSINFORMATION  

Ej klassad som farligt gods eller transportsklassad enligt ADR/RID, IMDG eller DGR. 

 

15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER  

Klassificering  Farokod  Farobeteckning  

Hälsofarlighet 0  Ej märkningspliktig 

Miljöfarlighet 0  Ej märkningspliktig 

Brandfarlighet 0  Ej märkningspliktig 

   

R- och S-fraser  

Ingen 

Farosymbol  

Ingen  

 

16. ANNAN INFORMATION  

Uppgifterna i detta säkerhetsdatablad är baserade på vår nuvarande kunskap och är avsedd att beskriva produkten 

från säkerhetssynpunkt. Säkerhetsdatabladet är inte att betrakta som en kemisk specifikation. Mottagare av vår 

produkt ansvarar för iakttagande av gällande lagar och föreskrifter. 

 


