
Sikkerhedsdatablad Grass GTI Sist endret 28.05.2008 

1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma  
 

Produsent/leverandør Handelsnavn 
Brødrene Nelsons Frø AS Grass GTI 
Barliveien 21 
5142 Fyllingsdalen, Bergen Bruksområde 
 Flytende næring 
Tlf +47 55 17 61 60 Nødtelefonnummer (Giftinformasjonen) 
E-post: info@nelson.no 22 59 13 00 
 
 

2. Viktigste faremomenter  
Faretegnelse 
Ingen. 

Generelt 
Stoffblandingen er klassifisert som icke farlig, 
 

3. Stoffblandingers sammensetning og stoffenes klassificering  
Nitrater, fosfater og sulfater av ammonium, kalium og kalsium samt sporelement (bl.a. magnesiumsalter). 
 

4. Førstehjelpstiltak  
Innånding 
Ingen spesielle forholdsregler. 

Hud 
Fjern tilsølt tøy, vask med såpe og varmt vann. 

Øyekontakt 
Ved sprut skyll øyet med rent vann i minst 5 minutter. 

Svelging 
Gi 1 - 2 glass vann og kontakt lege ved besvær. 
 

5. Tiltak ved brannslukning  
Egnet brannslukkingsmiddel 
Ikke brennbar. Velg slukningsmiddel etter det brennende materialet. 

Uegnet brannslukkingsmiddel 
Inget. 

Personlig verneutstyr ved slukking av brann 
Ved brannbekjempelse i lukkede rom og smale passasjer skal det anvendes åndedrettsvern med lufttiførsel 
til beskyttelse mod farlige virkninger av forbrenningsgasser og oksygenmangel. Bruk brannsikre 
beskyttelsesklær. 
 

6. Tiltak ved utsilsiktet utslipp  
Personlige vernetiltak 
Se vernetiltakene som er oppført i avsnitt 7 og 8. 
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Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø 
Ingen spesielle forholdsregler. 

Saneringsmetoder 
Ingen spesielle forholdsregler. 
 

7. Håndtering og oppbevaring  
Håndtering 
Må ikke utsettes for sterk varme. Unngå syrer. 

Oppbevaring 
Lagres beskyttet mot frost, sol og varme. Lagres ikke under 10°C. 
 

8. Eksponeringskontroll og personlig verneutstyr  
Administrative normer 
Ingrediensnavn CAS-nr Grænseværdier 
  ppm mg/m3

Anm. 

Inga     

Begrensning og kontroll av eksponering 
Øyevern, øyespylingsmuligheter, dusj nær arbeidsplassen. 

Ånderettsvern 
Ingen spesielle forholdsregler. 

Håndvern 
Bruk vernehansker. 

Øyevern 
Bruk øyevern ved risiko for direkte kontakt eller sprut. 

Annet hudvern enn håndvern 
Ingen spesielle forholdsregler. 

Ytre miljø 
Se avsnitt 6 og avsnitt 7. 
 

9. Fysiske og kjemiske egenskaper  
 
Fysik tilstand: Væske  
Farge: Grønnbrun  
Lukt: -  
pH: 3-5  
Kokepunk: >100ºC  
Flammepunkt: -  
Eksplosjonsomr: -  
Tetthet: 1,2 g/cm3  
Løselighet: Løselig i vann  
 

10. Stabilitet og reaktivitet  
Stabilitet 
Stabilt. Unngå oksiderende syrer, sterkt oksiderende stoff. 

Farlige nedbrytningsprodukter 
Det forventes ikke at det dannes farlige spaltningsprodukter under normal oppbevaring. 
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11. Opplysninger om helsefare  
Innånding 
Liten innåndingsrisiko ved romtemperatur. 

Hudkontakt 
Forventet å være lett irriterende. 

Øyekontakt 
Forventet å være lett irriterende. 

Svelging 
Større mengder kan medføre svimmelhet, kvalme og oppkast. 

12. Miljøopplysninger  
Generelle anvisninger 
Stoffblandingen er ikke klassifisert miljøskadelig i henhold til beregningsmetoden i Forskrift om klassifisering, 
merking m.v. av farlige kjemikalier. 
 

13. Fjerning av kjemikalieavfall  
Avfall er ikke klassifisert som farlig. 
 

14. Opplysninger om transport  
Dette preparatet er ikke klassifisert som farlig i henhold til internasjonale transportbestemmelser (ADR/RID, 
IMDG, ICAO/IATA). 
 

15. Opplysninger om lover og forskrifter  
Emballsje og merking 

Merking 
FARESYMBOL 
Ingen 

SAMMENSETNING: 
Ingen 

R- OG S-SETNINGER 
Inga 
 
Inga 

ØVRIG INFORMASJON 
Ingen 

Nationale bestemmelser 
Forskrift om liste over farlige stoffer (Stofflisten). 
Forskrift om farlig avfall. 
Administrative normer for forurensinger i arbeidsatmosfæren. 
 

16. Andre opplysninger av betydning for helse, miljø og sikkerhet  
R-sætninger 
Inga 
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Anmerkninger 
Databladet er utarbeidet på basis av opplysninger gitt av produsent/leverandør og de til enhver tid gjeldende 
lover og regler for klassifisering og merking av kjemikalier. 
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