
AKTIVE INDHOLDSSTOF: Tefluthrin 200 g/l (19% w/w) 
I nødstilfælde, ring til GIFTINFORMATION/Læge 

Vejledning til håndtering af behandlet frø sidder på alle LG’s frøsække 

H317  | Kan forårsage en allergisk hudreaktion     
H332  | Farlig ved indånding   
H410  | Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. 

KRAV TIL SIKKERHEDSUDSTYR 

       BRUGER         HANDLINGER    KRAV TIL SIKKERHEDSUDSTYR 

PRODUKTIONS 
MEDARBEJDERE 
OG 
MEDARBEJDERE 
DER RENSER 
LANDBRUGS-
MASKINER 

Behandling af frø og 
pakning 

Rengøring af 
maskiner

Laboratoriearbejde 

Prøveudtagning og 
emballering 
(fabriksniveau) 

LANDMÆND, 
LAGER- OG 
SALGS- 
MEDARBEJDERE 

Håndtering af sække 

Håndtering af defekt 
emballage 
Påfyldning af 
såmaskine 
Indgriben i såmaskinen 
under såning 

Tømning af såmaskinen 

KRAV TIL SIKKERHEDSUDSTYR 
• For lejlighedsvis håndtering anbefales passende

arbejdstøj.
• Opbevar ikke sikkerhedsudstyr i kabinen
• Opbevar ikke det brugt sikkerhedsudstyr i bilen

uden beskyttelse (eks. opbevar i en lukket taske)
• Ved rens og vask af såmaskine bliver det mere

koncentreret masse og derved mere sikkerhed,
særligt ved vask = minimum P3 med aerosolfilter

FORHOLDSREGLER 
• Undgå indånding af tåge/dampe/spray
• Hvis INDÅNDING: Tag tilskadekomne ud i frisk luft og

han/hun holdes i ro og i en position der er behagelig for
vejrtrækningen.

• Ring med det samme til GIFTLINJEN+4582121212 eller
til LÆGEN

• Hvis der opstår hudirritation eller udslæt: kontakt læge

SIKKERHEDS ANBEFALINGER 
For FORCE® 20 CS  

Nitrile handsker 
(EN 374-3)   

Åndedrætsværn maske FFP3 Polyester eller bomulds 
arbejdstøj       

Overall kategori 3 
type 5/6 

Åndedrætsværn 
 maske A2P3 

eller 

Nitrile handsker 
(EN 374-3)   

Polyester eller 
bomuld arbejdstøj 

Åndedrætsværn maske Nitrile handsker 
(EN 374-3) 

FFP3 kun hvis 
arbejdsstationen er 
udstyret med god 

udsugning      

eller 

P3 



FORCE® 20 CS, GOD PRAKSIS

TRANSPORT 
OG OPBEVARING 

Tjek at alle sække er intakte 

Under transport, brugere og frøsække skal være fysisk adskilt under transport 
(f.eks.: i en trailer). Ingen sække i kabinen! 

Transporter sække i original emballage 

Opbevares indelåst og godt ventileret sted. Hold beholder tæt lukket. 

Bortskaf indhold/beholder i overensstemmelse med de lokale regler 

Saml spild 

FØR SÅNING 
(Når du åbner frøposer 
og påfylder såmaskinen 
med frø) 

Undgå udsættelse for støv 

Undgå overførsel af støv fra frøposen til såmaskinen. Undgå at få bejdsestøv i kabinen. 

Oparbejd ikke behandlet frø med yderligere produkter 

UNDER SÅNING 

Ved brug af en pneumatisk vakuumssåmaskine skal støvet fra de behandlede frø være rettet 
mod jordoverfladen ved hjælp af deflektorer. 

For at beskytte fugle og pattedyr skal behandlede frø være godt dækket med jord inklusiv i 
slutning af furen(rækken) 

EFTER SÅNING 

Efterlad ikke tomme sække eller frø i miljøet. Fjern det i overensstemmelse med 
gældende lovgivning.  

Returner alle ubrugte behandlede frø i deres originale poser. Genbrug ikke tomme poser til 
andet formål. 

Brug ikke behandlede frø til konsum eller dyr, eller til fremstilling af afledte produkter. 

Vask hænder og alle udsatte dele af din krop, før du spiser efter arbejde. 

SIKKERHEDS ANBEFALINGER 
For FORCE® 20 CS  

Limagrain Europe 

 www.limagrain-europe.com 
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® Registered trademark of Syngenta 

Brug det nødvendige sikkerhedsudstyr til hvert trin! 




