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TEKNISK DATABLAD FOR RESPECT E2 HYBRID 
(BRUKSKLAR,GUL) 

PRODUKTDATA 

UFI-nummer T960-70XV-U00C-4XD0 

Emballasjestørrelse 1000 L IBC 

Formulering SD – Suspensjonskonsentrat for direkte påføring 

Aktiv ingrediens 
2 % Tralopyril (Econea), 1,8 % kopper pyritione, 0,24% sink 

pyritione 

Bruksmengde og hyppighet* 

* Bruksmengde kan variere 

Ca. 0,9-1,2 L/kg notlin 

Én behandling per not 

Lagring Produktet må oppbevares mellom 5 °C og 30 °C 

Stabilitet Produktet er stabilt i opptil 12 måneder etter produksjonsdato 

 

 

 

BESKRIVELSE AV DYPPEPROSESSEN 

Ved bruk av dyppekar: 

• Hell produktet fra IBC-containeren over i dyppekaret (ved behov skylles containeren ut med ca. 20 liter 
vann som også helles i dyppekaret). Det er nødvendig å blande godt for å sikre et homogen produkt.  

• Påse at nøtene er rene og tørre før påføring.  

• Nøtene bør være nedsenket i det grohemmende middelet i minst 15 minutter.  

• Nøtene skal deretter tørkes ved en temperatur under 60 °C. 
 
 
 

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET 

 

 
• Bruk egnede hansker, f.eks. i nitrilgummi, butylgummi, neopren, polyetylen eller PVC (EN 374) 
• Dobbel vernedress må brukes, én vernedress som beskytter mot kjemisk væskesprut (minst type 3, EN 14605) og 
som er ugjennomtrengelig for biocidproduktet (vernedressens materiale skal spesifiseres av innehaveren av 
godkjenningen i produktinformasjonen), med minst én vernedress i bomull med lange ermer og lange ben under. 
• Tettsittende vernebriller eller ansiktsvisir som beskytter mot kjemikaliesprut (EN 166). 
• Åndedrettsvern: Det er ikke nødvendig å bruke åndedrettsvern ved normale bruksforhold med tilstrekkelig ventilasjon. 

• Åndedrettsvern er anbefalt ved bøting av nøter dersom det er mye støv i lufta på grunn av ufullstendig vask og 

redusert ventilasjon.  
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Ved vakuumbehandling i impregnator: 

• Ved impregnering må noten plasseres i impregnatoren. All luft må deretter fjernes fra impregnatoren 
gjennom en ventil for å skape vakuum i posen.  

• Impregnatoren holdes på plass mens lokket senkes ned på toppen og forsegles for å unngå 
luftinntrengning under prosessen. 

• IBC-containeren kobles til pumpen og det grohemmende middelet pumpes inn i impregnatoren til noten er 
helt nedsenket i produktet.  

• Vakuumet skal deretter gjenopprettes i impregnatoren. La stå i noen minutter.  

• Denne prosessen kan gjentas opptil fem ganger.  

• Gjenværende produktblanding må helles fra impregnatoren tilbake i IBC-containeren til bruk senere.  

• Nøtene tas deretter ut av impregnatoren og tørkes ved en temperatur under 60 °C. 
 
Dypping av nøter må utføres ved hjelp av løfteutstyr (kranassistert dypping anses som standardmetode for 
profesjonell dypping av nøter). 

 

OPPBEVARING OG HOLDBARHET 

Produktet må oppbevares mellom 5 °C og 30 °C. Produktene er stabile i opptil 12 måneder når de oppbevares i 
originalemballasjen ved omgivelsestemperaturer innenfor det tillatte området, forutsatt at passende tiltak iverksettes 
for å sikre at produktet er homogent før påføring. Må oppbevares på et godt ventilert sted. Hold beholderen tett 
lukket. Må ikke utsettes for direkte sollys. 

 

 

VED UTSETT AV NOT 

Bruk egnede hansker, f.eks. i nitrilgummi, butylgummi, neopren, polyetylen eller PVC (EN 374). Benytt arbeidstøy 
som dekker armer og ben. Det anbefales ikke å sette ut impregnert not i t-skjorte og shorts. Tettsittende vernebriller 
eller ansiktsvisir som beskytter mot dryss fra nota ved håndtering (EN 166). Dersom håndtering av not fører til mye 
støv eller dryss som kan komme i kontakt med munn eller nese, er en støvmaske anbefalt. Husk god 
håndhyggiene.  

 

BESKYTTELSESTILTAK 

Unngå utslipp til miljøet. Påføring, vedlikehold og reparasjon skal utføres innenfor et begrenset område for å 
forhindre spill og minimere utslipp til miljøet. Dette betyr at slike aktiviteter skal foregå i et inndemmet område på 
ugjennomtrengelig hardt underlag, eller på jord dekket med et ugjennomtrengelig materiale. Alle spill eller avfall 
som inneholder grohemmende biocider, må samles opp for gjenbruk eller avfallsbehandling. Den behandlede noten 
skal ikke høytrykkspyles. 

 

EVENTUELLE BIVIRKNINGER OG FØRSTEHJELPSTILTAK 

Beskrivelse av førstehjelpstiltak: 
VED INNÅNDING: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege ved ubehag. Ved pustevansker eller 
irritasjon i luftveiene: Ta den skadde med ut i frisk luft. Sørg for at den skadde er under oppsyn. Forebygg sjokk 
ved å holde den skadde varm og i ro. Gi kunstig åndedrett hvis personen slutter å puste. Ved bevisstløshet; legg 
den skadde i stabilt sideleie. Tilkall ambulanse. 
VED HUDKONTAKT: Skyll huden med mye vann. Tilsølte klær og sko må deretter fjernes og vaskes før bruk. 
Fortsett å skylle huden med vann i 5 minutter. Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege ved ubehag. 

VED IMPREGNERIG AV NOT 

Bruk egnede hansker, f.eks. i nitrilgummi, butylgummi, neopren, polyetylen eller PVC (EN 374). Dobbel vernedress 
må brukes, én vernedress som beskytter mot kjemisk væskesprut (minst type 3, EN 14605) og som er 
ugjennomtrengelig for biocidproduktet (vernedressens materiale skal spesifiseres av innehaveren av godkjenningen 
i produktinformasjonen), med minst én vernedress i bomull med lange ermer og lange ben under. Tettsittende 
vernebriller eller ansiktsvisir som beskytter mot kjemikaliesprut (EN 166). Åndedrettsvern: Det er ikke nødvendig å 
bruke åndedrettsvern ved normale bruksforhold med tilstrekkelig ventilasjon. Benytt åndedrettsvern ved håndtering 
av not som fører til mye støv. Husk god håndhyggiene.  
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VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll omgående med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser hvis det 
lar seg gjøre. Fortsett å skylle i minst 5 minutter. Ring 113 (ambulanse) for medisinsk nødhjelp. 
VED SVELGING: Ved inntak, kontakt omgående lege eller GIFTINFORMASJONSSENTERET. Gi den skadde vann 
å drikke hvis vedkommende er ved bevissthet. Forsøk IKKE å fremkalle brekninger med mindre legen anbefaler det. 
Senk hodet, slik at oppkast ikke vil renne ned i munnen og halsen. Forebygg sjokk ved å holde den skadde varm og 
i ro. Gi kunstig åndedrett hvis person slutter å puste. Ved bevisstløshet, legg den skadde i stabilt sideleie. Tilkall 
ambulanse. Unngå utslipp til miljøet. 

 

NØDTILTAK FOR MILJØET 

Påføringsløsninger må oppsamles og behandles som farlig avfall. De må ikke slippes ut til jord, overflatevann og 
grunnvann eller noen type kloakk eller avløp. Metoder og materialer for oppsamling og rensing: Bruk et 
absorberende materialer og lever materialer eller faste rester til godkjent deponi. 

 

AVFALLSHÅNDTERING 

Produkt/emballasje: Rester av det biocidholdige innholdet leveres til innsamlingssted for farlig avfall i henhold til 
lokale, regionale, nasjonale og/eller internasjonale regler. Farlig avfall på grunn av toksisitet. Unngå utslipp til 
miljøet. Avfallskode for ubrukt produkt: UN-nummer 3082/Europeisk avfallskode (EWC) 02 01 99. 
 
Tom IBC-container leveres med returløsningen for Schütz. Se tillegsskriv om returordningen. 

 

FARESETNINGER 

 
Giftig ved svelging. 
Farlig ved innånding. 
Gir alvorlig øyeirritasjon 
Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering  
Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. 

 

HØYTRYKKSPYLING 

Dette produktet er ikke egnet for spyling. 

 

 

Meget lite egnet for 

høytrykkspyling 

Lite egnet for 

høytrykkspyling 

Egnet for 

høytrykkspyling 

Godt egnet for 

høytrykkspyling 

Meget godt egnet for 

høytrykkspyling 

 

 

  

 

 

 

 

UTARBEIDET AV KVALITETSKONTROLLERT AV SISTE ENDRINGSDATO 

Astrid Lunde Mia Tiller Mjøs 20.03.2023 

 

ANSVARSBEGRENSNINGER 

Informasjonen gitt i dette tekniske databladet er gitt av Brynsløkken AS sin kunnskap, basert på tester og praktisk 
erfaring. Brynsløkken AS kan ikke garantere annet enn kvaliteten på produktet. 
 
Brukere bør alltid konsultere Brynsløkken AS for veiledning om produktet er egnet til formålet og tiltenkt 
påføringsmetode. 


