ชื่อทางการคาของสินคา: 4Farmers สารกําจัดวัชพืช Tri-Pick
ชื่ออื่น ๆ :
การใชที่แนะนํา: สารกําจัดวัชพืชทางการเกษตรในการควบคุมวัชพืชใบกวางและไมยืนตน
ชื่อ บริษัท และที่อยู: 4Farmers Pty. จํากัด
A.C.N 067 443 485
70 McDowell St, Welshpool, เวสเทิรนออสเตรเลีย, 6106
Ph: (08) 9356 3445 โทรสาร (08) 9356 3447
2 ขอมูลเกี่ยวกับอันตราย
อันตรายการจัดหมวดหมู: อันตรายตามเกณฑของวัดของ สินคาปลอดอันตราย
วลีความเสี่ยง: R36/38 ระคายเคืองตอตา / ผิวหนัง 22 เปนอันตรายหากกลืนกิน วลีที่ปลอดภัย:
S20/21 เมื่อใชไมไดกินหรือดืม
่ / สูบบุหรี่
S24/25 หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนัง / ดวงตา
จําแนก SUSDP: S29/35 หามปลอยลงสูทอระบายน้าํ /
จัดวัสดุและภาชนะบรรจุในลักษณะที่ปลอดภัย S6
ADG จําแนก: ไมอันตรายดี
หมายเลข UN: ไมมีการจัดสรร
3 องคประกอบ
สารเนื้อหา CAS% จํานวน (w / v)
เอสเตอร Triclopyr butoxyethyl 064700-56-7 34.3 (กรด Triclopyr ≡% 30)
picloram hexyloxypropylamine 001918-02-1 19.2 (กรด picloram ≡% 10)
ไกลคอลอีเทอร diethylene monoethyl 000111-90-0 41.0
สารขจัดคราบ emulsifiers, ≈ 15
4 การปฐมพยาบาล
ผิวติดตอ: ถอดเสื้อผาที่ปนเปอ
 น ลางผิวหนังที่เปอนดวยน้ําสบู ถาผิว
การระคายเคืองพัฒนารับการรักษาพยาบาล
ทําความสะอาดเสื้อผาไดอยางทั่วถึงกอนที่จะกลับมาใช
ตาติดตอ: ลางตา (s) กับน้ําใชที่สะอาดเปนเวลา 15 นาที รับการรักษาพยาบาล
การกลืนกิน: ลางปาก ใหน้ําดื่มถาผูปวยยังมีสติอยู หากเกิน 15 นาที
จากโรงพยาบาลหรือแพทยกระตุนใหอาเจียนยิ่งกับน้ําเชื่อม Ipecac
(หามทําใหอาเจียนถาผูป
 วยเปน
หมดสติ) ตรวจสอบใหแนใจผูป
 วยสามารถหายใจแลวใหน้ําดื่ม รับการรักษาพยาบาล
แนะนําไปหาหมอ: ไมมียาแกพิษที่เฉพาะเจาะจงเปนที่รูจักกัน รักษาตามอาการ
5 มาตรการการผจญเพลิง
สารดับเพลิงที่เหมาะสม: ผงเคมีแหงโฟมละอองน้ํา
สารดับเพลิงที่เหมาะสม: น้ําลําธาร
อันตรายพิเศษในกองไฟ: สินคาไวไฟ
การเผาไหมอาจปลอยกาซคารบอนไดออกไซดและไนโตรเจนออกไซด,
และ / หรือสารประกอบคลอรีน สวมเครื่องชวยหายใจที่มีอยูถามีใน
จําเปนตองมีอป
ุ กรณปองกันพิเศษสําหรับนักดับเพลิง:
พื้นที่ลอมรอบ ไมมีการจัดสรร
รหัส Hazchem:
6 ปฏิบัติในกรณีฉุกเฉิน
ขั้นตอนฉุกเฉิน: สวมอุปกรณปองกันเพื่อปองกันไมใหผิวหนังและดวงตาไดรับผลกระทบ
ไมจําเปนออกจากพื้นที่ทห
ี่ กรั่วไหล
ถาวัสดุที่มีการรั่วไหลจากภาชนะหยุดการรั่วไหลเฉพาะในกรณีนี้สามารถทําไดอยางปลอดภัย
ปองกันการรั่วไหลสูทอระบายหรือแมน้ําลําคลอง
วิธีการในการบรรจุและลางขอมูล: Vermiculite
ดินทรายเปนที่เหมาะสมดูดซับดินโดยเฉพาะอยางยิง่ ในดินสูง
สมบัติทางกายภาพและทางเคมี
มาตรการทางวิศวกรรม: อุปกรณปองกันสวนบุคคล:
การปองกันตา / หนาที:่ แวนตาหรือแวนตาเพื่อ AS 1366, AS/NZS1337 ปองกันมือ / ผิว: หลวม,
ถุงมือพีวีซีและผากันเปอ
 น, โลใบหนา
ปองกันระบบหายใจ: ไมควรจําเปนภายใตสภาวะปกติ ถาสเปรยอาจจะพบอนุภาคกรองเพื่อ AS /
NZS 1715 ควรจะสวมใส

มาตรฐานการรับแหงชาติ: คาขีด จำกัด ทางชีวภาพ:
ไมไดจด
ั ตั้ง ใชคาเริ่มตนจาก 10 mg/m3
NOEL (หนู 2 ป) 3.0 มก. / กก. / วัน (หนู) 35 มก. / กก. / วัน คาของ 0.5 มก. / กก. /
วันไดรับการตั้งคาสําหรับมนุษย ADI ตั้งไวที่ 0.005 มก. / กก. / วัน
ใชการระบายอากาศที่ชวยในพื้นที่ปดถาตองการพื้นที่จัดเก็บโดยเฉพาะอยางยิ่ง
8 การควบคุมการรับสาร
การจัดเก็บ:
เก็บใหหางจากวัตถุดิบอาหารสัตวอาหารเครื่องดื่มและอาหารสัตว ใหออกหางจากเด็ก
สวมชุดอุปกรณปองกันสวนบุคคลเมือ
่ จัดการและการฉีดพน
เก็บในภาชนะเดิมในที่แหงเย็นระบายความรอนในพืน
้ ที่ล็อค, ก็อยาเก็บในแสงแดดเปนเวลานาน
ก็อยาเก็บวัตถุดบ
ิ อาหารสัตวที่มีอาหารเมล็ดพันธุห
 รือสัตว
การจัดการ:
เอกสารขอมูลความปลอดภัย
Tri-เลือก
ดินสามารถนํามาใชในรูปแบบ bunds เพื่อใหมีการหก
ดินที่ปนเปอนควรจะรวบรวมเพื่อนําไปกําจัดที่หลุมฝงกลบที่เหมาะสม
พื้นที่ที่ปนเปอ
 นและเครื่องมือทีค
่ วรจะลางลงดวยน้ํายาฟอกขาวไฮโป
อุปกรณปอ
 งกันสวนบุคคลและเสื้อผาที่ควรลางดวยน้ําสบู
13 มาตรการการกําจัด
สินคา: เมื่อใดก็ตามที่เปนไปไดของผลิตภัณฑควรใชสําหรับวัตถุประสงคของมันแมวา reclaimed
จาก
รั่วไหล (ผลิตภัณฑรีเคลมจะตองโสโครก)
ภาชนะบรรจุที่: ทิศทางเมือ
่ ใดก็ตามทีเ่ ปนไปตามที่กาํ หนดในภาชนะ
หากไมสามารถใชได, สามหรือความดันลางภาชนะพลาสติกหรือโลหะกอนที่จะนําไปกําจัด
รีไซเคิลภาชนะถาเปนไปได
(แทนฝาและกลับภาชนะบรรจุที่สะอาดเพื่อรีไซเคิลหรือจุดรวบรวมที่กําหนด) รักษา rinsings เปน
สําหรับผลิตภัณฑดังกลาวขางตน
ถาไมไดการรีไซเคิลแบงบดหรือเจาะและฝงภาชนะบรรจุที่วางเปลาในการฝงกลบผูมีอํานาจในทอ
งถิ่น หากฝงกลบไมสามารถใชไดฝงภาชนะบรรจุที่ต่ํากวา 500 มม.
ในหลุมกําจัดที่ถูกทําเครื่องหมายโดยเฉพาะและการตั้งคาสําหรับ
เพื่อการนีที่ชัดเจนของทางน้ําทางพืชที่พึงประสงคและรากของตนไม
ภาชนะบรรจุที่วางเปลาและผลิตภัณฑที่ควร
สิ่งปฏิกูล: อยาทิ้งของผลิตภัณฑหรือ rinsings เขาไปในระบบบําบัดน้ําเสียหรือบอบําบัดน้ําเสีย
ไมถูกเผา
14 ขอมูลการขนสง
ไมเปนอันตรายที่ดีดังนั้นไมมีหมายเลข UN ชื่อการจัดสงของสหประชาชาติที่เหมาะสม ADG
ระดับหรือ ADG กลุมการบรรจุหีบหอ ขอควรระวังพิเศษ: ไมเก็บกับอาหาร
รหัส Hazchem: ไมมีการจัดสรร
4Farmers ไมคาดวาผลิตภัณฑนี้จะถูกสงมาทางอากาศหรือทะเลหรือจะสงออก
ขอควรระวังเปนพิเศษอาจใชการขนสงดังกลาวหากจะดําเนินการ
15 ขอมูลเกี่ยวกับขอกําหนด
AICS: ทั้งหมดของสวนผสมที่สําคัญในการกําหนดนี้จะพบในฐานขอมูล AICS สาธารณะ นี้
ผลิตภัณฑเคมีเกษตรที่จดทะเบียนตามสารกําจัดศัตรูพืชทางการเกษตรและยารักษาสัตว
Authority (# 55494)

