
 

 

FOSFIX: SIKKERHETSDATABLAD 
 

 

  Identifisering å sammensetning av materialet    

Fosfix er et mikrobiologisk jordforbedringsmiddel, laget for å intensivere plante rot dannelsen, vekst 

og utvikling av planter, for å akselerere og øke fruktbarheten.  Den aktive substansen av dette 

materialet inneholder bakterier Bacillus megaterium var. phosphaticum, som er i stand til å frigjøre 

fosfor fra utilgjengelig former som kalsium, jern og aluminium fosfat og gjør fosfor 

plantetilgjengelige som organisk fosfor.  Skadelige og giftige materialer ble ikke brukt å gjøre dette 

preparatet.   

 

 Produsent informasjon    
Produsent-bioenergi LT adresse: Klaipedos str. 25-5, Panevezys, Litauen tlf +370 698 35816, +370 

657 86421, e.mail: info@bio-energy.lt Hazards identifikasjon.   Hygiene klassifisering, er Fosfix 

klassifisert som en lav giftig materiale.  Fare for ulykker kontakt øyne, hud og magen hvis brukt feil. 

Importør Norge 
 Mineral-Expressen Ltd .                                                                                                         

 Postboks 366, 2381 Brumunddal  

Telefon: +47 46697672, Email: post@mineralexpressen.no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

   Førstehjelp    

  Etter øyekontakt, vask dem med en vannstråle eller en 2% soda løsning i noen minutter.  Hvis øyne 

og øyelokk er irritert, bruk 30% albucid løsning.  Etter svelging, vaske det ut ved å drikke et par glass 

vann eller lys kaliumpermanganatløsning (1:5000-1:10000) og av irriterende bakveggen av halsen, 

brekninger.  Etter Hudkontakt, vask flekken med såpe og vann. Ring for medisinsk hjelp straks for 

personer, som arbeider med produktet , som føler symptomer på allergi.  

 Informasjon for legen: det er ingen motgift, symptomatisk behandling må brukes.   

 

 Tiltak brann                                                                                                                                                         
Fosfix tilhører ikke -brannfarlig, ikke-eksplosivt materiale.  Under brann Slukk med vanntåke eller 

skum.   

 

 Håndtering, transport og lagring                                                                                                    

Mens du bruker Fosfix generelle sikkerhetskrav skal etterfølges av "hygienekrav for plantevernmidler 

og agrochemical lagring, bruk og transport". 

Det produserte preparatet er hermetisk emballert fra 1 liter til 1000 liter. 

Produktet skal transporteres i lukkede, tørre og rene transportmidler. Det er forbudt å bruke 

transportmidler, som blir brukt til transport av giftige kjemiske stoffer. Det er forbudt å transportere 

Fosfix sammen med mat. 

Foisfix tilhører ikke-giftige, ikke-farlige stoffer, er kan trygt transporteres av alle transportmidler, 

inkludert luftfart. 

Merkingen om farene ved befordring er ikke nødvendig. 

Lagres i tørre, rene, ventilerte rom, på hyller eller paller, på en sterk og jevn overflate, i temperatur fra 

5 oC til 40oC, vekk fra direkte sollys. 

 



 

 

 

  Sikkerhets instruksjoner for ansatte.    
Under transport, lagring og bruk av Fosfix, anbefales det å følge vanlig sikkerhet og personlig 

hygiene instruksjoner, søkt om ikke veldig farlige plantevernmidler. 

Bare personer, som har bestått en medisinsk undersøkelse, kan arbeide med preparatet. 

Det er forbudt å arbeide med forberedelse til personer under 18 år gamle, gravide og ammende 

kvinner, også for personer med sykdommer i mage-tarmkanalen og luftveiene, øyesykdommer og de 

som er utsatt for allergiske reaksjoner. 

For å unngå kontakt med øyne og hud, bruke spesielle klær, bruke personlige sikkerhet betyr (bomull 

klær, gummihansker). 

Ikke røyk, drikk eller spis mens du arbeider. Ta en dusj, vask ansiktet og hendene med såpe etter jobb. 

 
   

Fosfix er en brun eller mørk brun væske.  Antall avgjørende sporene i 1gr av produktet er ikke mindre 

enn 1 x 108.  Preparatet kan ikke starte en brann, har ikke syre funksjoner... 

 

    
Primære produsenter av Fosfix tilhører gruppe 4 av de fare gruppene av mikroorganismer, så ved 

kriterier virulens, toksisitet, giftighet og spredning, er denne kulturen ikke patogene for varmblodige 

dyr og mennesker.  Ved å utføre en engangs oral eksperimentere med hvite mus, ble det funnet at 

LD50 overstiger 10g for 1 kg vekt, også ble det ingen animalske dødsfall eller forgiftninger 

diagnostisert (fare gruppe 4). 

Engangs (for 4 timer) kontakt med rotte huden var ikke innflytelsesrik, irritabilitet av huden ble ikke 

registrert. 

 
   Økologiske opplysninger. 

I henhold til hygiene klassifiseringen er Fosfix et produkt med lav giftighet, så sanitær dosering ved 

bruk av den i naturen eller planting er ikke nødvendig. 

Preparatet er ikke fytotoksiske, har ingen innflytelse på smak eller lukt av planter, rask nedbryting i 

jorda. 

Ved å følge de anbefalte mengder, Azofix er ikke farlig for mennesker og varmblodige dyr, fisk, 

hydrobionts, bier, entomophagous. 

 

Avfallshåndtering og deponering. 

Rester av Fosfix, produktet bør benyttes innen 24 måneder fra produksjonsdato eventuelle rester 

blandes med planteavfall og komposteres, deponeres i bakken. 

De kontaminering av utslipp av vandig oppløsning av preparatet, dets rester, og sprøyteutstyr utført 

med en av disse forbindelser: kalk melk, 1% formalinløsning, 2-3% kaustisk sodaløsning. 


