
Bekämpningsmedel klass 2L Reg. nr. 4758

Warrant® 700 WG
Endast för yrkesmässigt bruk
Läs alltid bruksanvisningen före användning

Användningsområde:
Mot skadeinsekter i odlingar av
prydnadsväxter i växthus.

Mot skaadeinsekter i odlingar av
tomat, gurka och paprika i
växthus genom droppbevattning.

All annan använding är otillåten
om den inte särskilt tillåtits.

Behandling av ätliga växtdelar fär
ej ske senare än 3 dagar före
skörd.

Farligt vid inandning 
och förtäring.

Hälsoskadlig

MYCKET FARLIGT
FÖR
BIN

Giftigt för bin
Förvaras oåtkomligt för barn och husdjur.

Vid olycksfall, illamående eller annan påverkan, kontakta
omedelbart läkare. 
Visa om möjligt etiketten.

Använd lämpliga skyddskläder.

Vid risk för inanding. Använd andningsskydd 
(halvmask med partikelfilter P2)

Förorena inte vatten med produkten och dess behållare. 
Rengör ej sprututrustning i närheten av sjö eller vatten-
drag.

För att undvika risker för människa och miljö, 
följ bruksanvisningen.

EINECS-No.: 428-040-8

Innehåll: Imidakloprid 70 vikt%

Förpackningsstorlek 500 g

Innehavare: 

Cheminova A/S, P.O. Box 9, DK-7620 Lemvig, Danmark
Tel rådgivning: Nordisk Alkali AB 040-6808530
www.nordiskalkali.se

Tillverkare: 
Cheminova A/S 
P.O. Box 9 
DK-7620 Lemvig, Danmark
Tlf. (+45) 9690 9690

5 703265 901864
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BRUKSANVISNING

Warrant 700 WG är ett vattenlösligt granulat godkänt för be-
kämpning av skadeinsekter i odlingar av prydnadsväxter
Tomat, Gurka och Paprika i växthus.

Warrant 700 WG innehåller den aktiva substansen imidaklo-
prid. Denna aktiva substans skiljer sig i verkningssätt från or-
ganiska fosforföreningar, carbamater och pyretroider. Medlet
tas upp via blad, stam och rötter samt verkar som kontakt och
maggift och har långtidsverkan. Medlet är systemiskt och för-
delas väl i växten och
skyddar plantorna främst mot sugande insekter såsom blad-
löss, mjöllöss m fl. Warrant 700 WG
verkar under en lång period och har en god effekt mot alla ak-
tiva utvecklingsstadier. För mjöllöss är effekten nedsatt i det
sena nymfstadiet, eftersom insekten då inte är aktiv och ej
intar föda. Warrant 700 WG bekämpar ej spinn eller kvalster.

Prynadsväxter

Sprutning
Dosering: 0,035% (35 gram Warrant 700 WG per 100 liter
vatten).
Warrantlösningen sprutas ut till begynnande avrinning. Använd
normalt 100-130 l/1000 kvm vilket motsvarar 35-45 g Warrant
700 WG/1000 kvm. Bäst effekt uppnås vid behandling strax
före eller vid begynnande angrepp, när de första moderlössen
observeras.
Följande insekter bekämpas vid sprutning. Bladlöss såsom
gurkbladlus, tobaksbladlus, persikbladlus samt ullus (Pseudo-
coccus spp) och sköldlus. Mjöllöss/vita flygare (Bemisia tabaci
och Trialeurodes vaporariorum).Trips av olika slag, stritar, stink-
fly. Mot Amerikanskt blomtrips (Frankliniella occidentalis) är ef-
fekten begränsad. Warrant 700 WG har effekt mot främst
sugande insekter. Dessa kan även vara vektorer för virus och
mycoplasma.

Prydnadsväxter, tomat, gurka og paprika

Vattning genom sprutvattning eller bevattningsvatten.
Dosering: 0,035 % (35 gram Warrant 700 WG per 100 liter
bevattningsvatten).
70 ml/kruka av Warrantlösningen till en 12-14 cm kruka i dia-
meter.

Följande insekter bekämpas dessutom, när Warrant 700 WG
tillförs med bevattningsvatten (droppbevattning, ebb och flod
bord) eller som sprutvattning. Minerarlarver endast Phyllocni-
stis citrella på citrusväxter och Phtorimaea operculella.
Även bitande insekter såsom jordlevande skalbaggar t.ex. lar-
ver av öronvivlar bekämpas.

Bladlöss, ullöss, sköldlöss. Vid sprutning kan en andra be-
handling vid behov göras efter 2 veckor. Vid vattning eller
sprutvattning efter 2-6 veckor.

Mjöllöss. Vid sprutning kan en andra behandling göras efter
10 dagar till 2 veckor. Vid vattning eller sprutvattning efter 2-4
veckor.

Maximalt 2 behandlingar per kultur.
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Det får endast genomföras en bekämpning i kulturens växtpe-
riod. Vid droppbevattning skall det säkerställas att behandlin-
gen genomföres sammanhängande och fullständigt avslutas.
Det vill säga att den avsedda mängden Warrant-lösning en är
tillförd till växten innan tillförsel av vatten via bevattning.

Sprutning
Dosering: 14 gram Warrant 700 WG per 1000 plantor.
Exempel: Vid ett plantavstånd på 2500 plantor/1000m2 tillsät-
tes 35 gram Warrant 700 WG (2,5*14g=35 gram).
Det kan sprutas ut med 100-130 liter vatten/1000m2.

Droppbetvattning:
Dosering: 14 gram Warrant 700 WG per 1000 plantor
Exempel: Vid utvattning av 100 - 130 liter vattningsvatten per
1000 plantor tillsätt 14 gram Warrant 700 WG.

Råd och anvisningar

Resistens
Det kan inte uteslutas att skadedjuren kan utveckla en min-
skad känslighet eller resistens för Warrant 700 WG. Chemi-
nova A/S tar inget ansvar för uteblivna effekter om detta
inträffar. Växla mellan insektsmedel med olika verkningsmeka-
nism för att undgå resistenta insektsstammar.

Tillredning av sprutvätskan
Spruttanken fylls till 3/4 med den önskade vätskemängden.
Omrörningen startas och medlet hälls långsamt direkt i behål-
laren, utan användning av sil. Tillsätt sedan resten av vattnet.

Applicering
Droppbevattning eller sprutvattning: I kulturer med droppbe-
vattning kan Warrant 700 WG tillföras inblandat i bevattnings-
vattnet. I odling på konstgjorda växtsubstrat får man en snabb
upptagning i plantan, speciellt om substratet är lätt uttorkat.

Dimning: Warrant 700 WG lämpar sig ej att dimma p.g.a. att
medlet är systemiskt och tas upp av växtvävnaden i vätske-
form.

Warrant 700 WG har visat sig vara ett skonsamt medel. Efter-
som det inte utförts försök i alla växters arter och sorter, kan
Cheminova A/S inte garantera att alla växter är toleranta och
inte får skador under alla klimatiska förhållande.
Cheminova A/S fråntar sig allt ansvar i dessa avseende. Gör
en provsprutning på ett fåtalplantor innan hela kulturen be-
handlas. Undvik att spruta i starkt solsken.
Undvik att spruta i blommande kulturer.
Följande kulturer tål, enligt erfarenhet de rekommenderade do-
seringarna: Adiantum tenerum, Anthurium andreanum hybri-
der, Anthurium scherzianum hybrider, Asplenium nidus,
Calceolaria integrifolia. Chrysanthemum indicum hybr.”Min-
strel”, ”Nicita”och ”Yellow Star”. Chrysanthemum frutescens.
Dianthus cariophyllus, Euphorbia pulcherrima, Ficus benja-
mina.
Fuchia Hybr. ”Koralle”, ”Bacon”, ”Swingtime”, ”Miss Gray” och
”Winston Churchill”. Hedera helix, Nephrolepis exaltata, Rodo-
dendron simili, Saintpaulia ionantha.

Nyttoinsekter
Warrant 700 WG är giftigt för bi och humlor om dessa finns
närvarande vid sprutningstillfället. Vid
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applicering genom bevattning eller sprutvattning, liksom kort
tid efter sprutning, är medlet ej längre bifarligt. Behandlingen
har även en repellerande verkan på pollinerande insekter. På-
verkan är dosavhängig.
Predatorer och parasiterande insekter såsom parasitsteklar,
gallmyggor och rovkvalster kommer sällan i kontakt med med-
let. Speciellt gäller detta vid applicering med droppbevattning.
Rovkvalster påverkas inte av Warrant 700 WG, eftersom med-
let inte har någon acaricid verkan. Alltså ingen effekt mot
växthusspinnkvalster, kvalster eller rovkvalster.

Lagring: Lagras torrt och svalt samt åtskilt från födoämnen.
Rengöring av spruta
Blanda inte mer sprutvätska än vad som åtgår vid behandlingen.
Efter utförd behandling (sprutan helt tömd) sköljs sprutan med
vatten, som sprutas ut på behandlad yta. Mer omsorgsfull ren-
göring kan därefter utföras med alkaliskt rengöringsmedel.
Spruta ut på
lämplig mark.

Emballageåtervinning
Tomförpackningar av papper och kartong skakas försiktigt efter
tömning så att mesta möjliga av preparatet töms i sprutan. Skölj
därefter förpackningen minst tre gånger med vatten som hälls i
spruttanken och används vid behandlingen. Rengjordaförpack-
ningar kan lämnas på återvinningscentral i fraktionen för
brännbart grovavfall förpackningen får inte återanvändas. Trans-
port- och ytterförpackningar som ej varit i direkt kontakt med
växtskyddsmedel skall lämnas för materialåtervinning vid re-
spektive återvinningscentral eller annan central mottagnings-
punkt för företag i kommunen. Använd alltid minst skydds -
 handskar och ögonskydd vid rengöring av emballage och
spruta.

Rengjort tomemballage bör lämnas för energiåtervinning vid här-
för avsedd uppsamlingsplats inom kommunen. (Nordisk Alkali
AB är anslutet till SvepReturs insamlings- och återvinningssy-
stem för plastförpackningar (tel. 0371-34548, www.svepretur.se)

SÄKERHETSDATABLAD
WARRANT 700 WG

1.     NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH 
BOLAGET/FÖRETAGET

Produktnamn          WARRANT 700 WG
Användning              Insekticid
Producent                CHEMINOVA A/S
                                 P.O. Box 9
                                 DK-7620 Lemvig
                                 Danmark

                       sds@cheminova.dk
Telefon                      (+45) 97 83 53 53 

(24 t; endast i nödsituationer)

2.     FARLIGA EGENSKAPER
        2.1.  EU klassificering av produkten enligt 

Dir. 1999/45/EC med ändringar
Xn;R20/22

                CLP klassificering enligt EU Föreskrift 1272/2008
Akut toxicitet, oral: Kategori 4

                Akut toxicitet, inhalation: Kategori 4

Hälso-
skadlig
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                Farligt för vattenmiljön: Kategori  akut 1 och kronisk 1
        2.2.  Hälsorisker (akuta och kroniska)
                Produkten är klassificerad som farlig vid inandning

och förtäring. 
                Direktkontakt med ögon och hud kan ge tillfällig irri-

tation. 
        2.3. Miljöfarliga egenskaper                                     
                Produkten är avsedd som växtgift. Se avsnitt 12.

3.     SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM 
BESTÅNDSDELAR

        3.1.  Aktivämne               Imidakloprid
                Kemiskt-namn          2-Imidazolidinimine, 1-[(6-

chloro-3-pyridinyl)methyl]-N-
nitro-

                CAS-nr.                     138261-41-3
                IUPAC-namn             1-(6-Chloro-3-pyridinyl)methyl-

N-nitroimidazolidin-2-ylidenea-
mine

                ISO-namn/EU-namn Imidakloprid
                EC-nr. (EINECS-nr.)  428-040-8
                EU index nr.              -
                EU klassificering av ämnet Xn;R22 R52; se avsnitt 16.
                Strukturforml

        3.2.   Sammansättning
                Aktivämne                Imidakloprid .............70 vikt %
                Andra ingredienser   Emulsionsmedel, bärare, 
                                                  etc. ...........................30 vikt %
                Rapporterbara          Sulfonerad aromatisk polymer,
                ämnen                       natriumsalt .................2 vikt %
                                                   EU klassificering: Xi;R36/38; 
                                                   se avsnitt 16.
                                                  Sulfonerad lignin, 
                                                  natriumsalt ............... 10 vikt%
                                                   EU klassificering: Xi;R36/37; 
                                                   se avsnitt 16.

4.     ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN
        4.1.   Nödåtgärder och åtgärder vid första hjälpen
                Ögonkontakt                            
                Skölj ögonen med temperat vatten i flera minuter.
                Håll ögonlocken brett isär. Kontakta ögonläkare om

besvär kvarstår.
        Förtäring                                  

                Kontakta genast läkare. Låt den exponerade perso-
nen skölja munnen och dricka 1 eller 2 glas vatten
eller mjölk. Framkalla kräkning om:

                1. En signifikant mängd (mer än en munfull) har för-
tärts.

                2. Personen är vid fullt medvetande.
                3. Läkarhjälp inte är omedelbart tillgänglig.
                4. Tid sedan förtäring är mindre än 1 timme.
                Låt personen framkalla kräkning vid att beröra bakre

delen av svalget med ett finger. Vid kräkning, låt per-
sonen skölja munnen och dricka vätska igen.

                Inandning
                Vid obehag, avlägsna genast personen från expone-

ringen. Håll uppsikt över personen. Kontakta genast
läkare om besvär kvarstår.                                          
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                Hudkontakt                                                                
                Tag av nedstänkta kläder och skor. Tvätta med vat-

ten och tvål. Kontakta läkare om irritation kvarstår.
       4.2.   Meddelande til läkare                                               
                Det finns inget speciellt motgift för substansen. Be-

handlingen sker symptomatiskt beroende på om-
fattning av kontaminering.

                Dekontaminering som kroppstvättning, magskölj-
ning och  administration av aktivt kol  kan vara nöd-
vändigt.

5.     BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER
        5.1.  Släckmedel och procedur      
                Torrkemikalier eller koldioxid för små bränder. Vat-

tendimma eller skum för större bränder.
                Behållare från brandplatsen avkyls med vatten. Ta

itu med branden från motsatt vindriktning för att
undvika skadliga ångor och giftiga nedbrytningspro-
dukter. Bekämpa branden från skyddad plats eller
störst möjlig avstånd. Undvik stark vattenstråle di-
rekt mot branden. Valla in området för att hindra
utsläpp av vatten. Brandmän skall använda and-
ningsskydd med slutet system och skyddskläder.

        5.2.  Skadliga nedbrytningsprodukter i en brand
                Väsentliga nedbrytningsprodukter är flyktiga, illaluk-

tande, giftiga, irriterande och brandfarliga ämnen
som  nitrösa gaser, väteklorid, vätecyanid, vätesul-
fid, kolmonoxid, koldioxid samt varierande orga-
niska klorföreningar.

       5.3.   Ovanliga risker vid brand och explosion  
                -

6.     ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP
        6.1.   Personliga skyddsåtgärder    
                Följ alla skydds- och säkerhetsåtgärder vid

uppsamling av spill. Beroende på storleken av spil-
let, bör ögonskydd eller ansiktsskärm, kemikalieresi-
stenta kläder, handskar och stövlar användas när
spillet rensas upp. Se avsnitt 8, Personligt skydd. 

        6.2.   Åtgärder vid spill                     
                Det rekommenderas att ha en förbestämt plan för

hantering av spill. Tomma, stängbara behållare för
uppsamling av spill skall finnas.

                Avstänga spillkällan omedelbart om det är säkert.
Samla upp spillet för att hindra förorening av ytor,
mark och vatten. 

                Avlägsna alla antändningskällor. Minska och undvik
bildning av aerosol och dimma så mycket som möj-
ligt. Personer som inte är försedda med skyddsklä-
der hålls borta från spillområdet.

                Spill på golv eller andra täta ytor skall samlas upp
eller vallas in och sedan sugas upp med absorbe-
rande material, som t ex släckt kalk, universellt bin-
demedel, attapulgit, bentonit eller andra
absorberande leror. Samla upp det förorenade ab-
sorberande material i lämpliga behållare. Skrubba
området grundligt med ett starkt industriellt tvättme-
del och spola med vatten. Tvättvatten får inte töm-
mas i avloppet.

                Större spill som tränger ned i marken skall grävs
upp och placeras i lämpliga behållare. 

                Spill i vatten skall begränsas så mycket som möjligt.
Förorenat vatten skall samlas upp och avlägsnas för
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behandling eller bortskaffande.  Vid större spill kon-
takta räddningstjänsten.

                Använda behållare skall slutas tätt och märkas. Se
avsnitt 13 för avfallshantering.

7.     HANTERING OCH LAGRING
        7.1.  Hantering                                                                   
                I en industriell miljö rekommenderas att undvika all

personlig kontakt med produkten, gärna användning
av slutna system och fjärrkontroll. Annars rekom-
menderas att så mycket som möjligt hantera mate-
rialet mekaniskt. Undvik dammande hantering.

                Tillräcklig ventilation eller punktutsug krävs. Avgaser
skall filtreras eller behandlas på annat sätt. För per-
sonligt skydd, se avsnitt 8.

                Vid användning som pesticid: Läs försiktighetsåtgär-
der och personliga skyddsåtgärder på etiketten på
förpackningen eller annan officiell vägledning. Om
inga finns, se avsnitt 8.                                               
Åtgärderna i avsnitt 8 är primärt för hantering av den
outspädde produkten och för beredning av spray-
lösningen, men kan även rekommenderas för besp-
rutning.

        7.2.   Lagring                                                                       
                Produkten är stabil vid lagring vid temperaturer mel-

lan -10 till 400 C. Skydda mot stark värme från sol-
sken och liknande, t ex brand.

                Förvaras i slutna, märkta behållare. Lagret skall kon-
strueras av obrännbart material, avstängd, torrt,
ventilerat och med ogenomträngligt golv, utan till-
träde för obehöriga personer eller barn. Rummet får
endast användas för lagring av kemikalier. Förvaras
åtskilt från livsmedel, djurfoder och frön. 

                Varningsskylt rekommenderas. Det skall finns till-
gång till tvättställ.

        7.3.   Specifik användning               
                Produkten är en registrerad insecticid som endast

får användas för sitt registrerade ändamål, enligt eti-
kett en. 

        7.4.   Åtgärder vid brand och explosion
                Dammexplosion kan bildas vid kontakt med luft.

Undvik dammande hantering samtvidta åtgärder
mot statisk elektricitet. Förvaras åtskilt från antänd-
ningskällor och skyddas mot brand och värme. 

8.     BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT
SKYDD

        8.1.   Hygieniskt gränsvärde            
                Det finns inga gränsvärden enligt AFS 2005:17 som

skall följes.
        8.2.   Personlig skyddsutrustning   
                Vid användning i slutet system behövs ingen per-

sonlig skyddsutrustning. Följande ämnas för andra
omständigheter, när användning av slutet system
inte är möjligt eller när det är nödvändigt att öppna
systemet. Beakta att rengöra utrustning eller rörsy-
stem innan öppnande.

                Andningsskydd                       
                Vid oavsiktliga utsläpp av materialet, som åstad-

kommer kraftiga ångor eller dimma, skall arbetarna
använda officiellt godkänd andningsskydd med uni-
versalfilter, inkl. partikelfilter.- P2
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                Handskydd                              
                Använd kemikalieresistenta handskar, som laminat,

butylgummi eller nitril. Dock är dess genombrottstid
för produkten är inte känd. Generellt ger användning
av skyddshandskar endast delvis skydd mot expo-
nering på huden. Små rispor i handskarna och kors-
kontaminering kan lätt förekomma. Det
rekommenderas att byta handskar ofta och be-
gränsa manuellt arbete.

                Ögonskydd                               
                Använd skyddsglasögon. Det rekommenderas att

ha ögonspolflaska  lätt tillgänglig på arbetsplatsen.

                Annan skydd                            
                Använd lämpliga kemikalieresistenta skyddskläder.

        
        8.3.   Arbets-/hygieniska åtgärder  
                Personer som inte är försedda med skyddskläder

och barn skall hållas borta från arbetsområdet.
                Undvik kontakt med ögon, hud och kläder. Undvik

inandning av ångor och dimma.
                Andningsskyddet skall rengöras och filtret ersättas

enligt medföljande instruktioner.
        8.4.   Miljöexponeringskontroll       
                Undvik utsläpp till miljön. Se avsnitt 13 för avfalls-

hantering.

9.     FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER
        9.1.    Fysiskt tillstånd       Granulat
      9.2.    Färg                        Brun
      9.3.    Lukt                         Karkteristisk
      9.4.    Smältpunkt             -
      9.5.    Kokpunkt                -                        
      9.6.    Densitet                  0,60 - 0,64 g/cm3

      9.7.    Ångtryck                 Imidakloprid. 3 x 10-12 mm Hg  
(4 x 10-10 Pa) vid 20°C

      9.8.    Viskositet                -
      9.9.    Ytspänning             -
      9.10.  Löslighet i vatten    Produkten är blandbar i vatten.

                                                  Imidakloprid:  0,61 g/l vid 20°C
        9.11.  Löslighet i organiska lösningsmedel
                  Löslighet av Imidakloprid  i               
                                                  55 g/l vid 20°C i diklormetan
                                                  1,2 g/l vid 20°C i isopropanol
                                                  0,68 g/l vid 20°C i toluen
                                                  < 0,1 g/1l vid 20°C i n-hexan
        9.12.  Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten
                  Imidakloprid            :  log Kow = 0,57 vid 20°C
        9.13.  pH                           10,46 vid 25°C 
                                                  (1% lösning i vatten)
      9.14.  Flampunkt               Ej brandfarlig
      9.15.  Tändtemperatur      > 400°C
      9.16.  Explosionsgränser  -
      9.17.  Explosionsfara        Ej explosiv
      9.18.  Oxiderande             Ej oxiderande

                  egenskaper             

10.   STABILITET OCH REAKTIVITET
        10.1.  Stabilitet                                   
                  Produkten är stabil vid normal temperatur.
        10.2.  Farliga omvandlingsprodukter 
                  Inga se även 5.2.
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        10.3.  Material som bör undvikas      
                  -

11.   TOXIKOLOGISK INFORMATION
        11.1.  Toxikokinetik, metabolism och distribution
                  Efter intag via munnen absorberas imidakloprid

snabbt. Det sker en omfattande metabolisering.
Eliminationen är snabb och komplett. Det finns
inget bevis på ackumulering.

        11.2.  Akut toxicitet                          
                  Produkten är farlig vid inandning och förtäring.

Akut toxicitet har uppmätts i produkten till:
                  Upptagsväg(ar)
                  - förtäring        LD50, oral, råtta 
                                          1044 mg/kg
                  - hud               LD50, dermal, råtta
                                          > 2000 mg/kg
                  - inandning      LC50, inhalation, råtta 
                                          4,36 mg/1/4 tim
        11.3.  Irriterande effekt   
                  Produkten kan verka irriterande för ögon och hud. 
        11.4.  Allergisk överkänslighet 
                  Inga allergiska reaktioner är observerade för pro-

dukten. 
        11.5.  Karcinogenicitet   
                  Inga cancerogena effekter har observerats för imi-

dakloprid
        11.6.  Effekter på reproduktion  
                  Inga effekter på fertiliteten har konstaterats för imi-

dakloprid
        11.7.  Teratogenicitet      
                  Det finns inga indikationer på teratogenicitet (födel-

sedefekter) för imidakloprid
        11.8.  Mutagenicitet        
                  Imidakloprid är inte funnen mutagen 

12.   EKOLOGISK INFORMATION
        12.1.  Ecotoxicitet           
                  Produkten är en insekticid och som sådan giftig för

bin och kan vara giftig för andra insekter. Produk-
ten är farlig för fåglar och makroorganismer. Men
inte farlig för fisk samt vattenlevande organismer.
Produkten kan ha akut påverkan på mikroorganis-
mer, men inga långtidsverkande effekter är obser-
verade

                  Produktens ekotoxicitet har uppmätts enligt 
följande:

                  - Fiskar                    Regnbåge 
                                                  (Oncorhynchus mykiss) 
                                                  96-t LC50: > 100 mg/l
                  - Vattenlevande      Dafnia (Daphnia magna)

                             48-t EC50: > 100 mg/l
                             ryggradslösa djur

                  - Alger                     Grön alg                                    
        
                                                  72-t IC50: > 100 mg/l
                                                  (Pseudokirchneriella subcapitata)
                  - Daggmaskar         (Eisenia fetida)                           
                                                  14-dagar LC50: 

                                          15 mg/kg torr jord
                  - Fåglar                   Bobwhite (Colinus virginianus)
                                                  LD50: 1055 mg/kg
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                  - Bin                        (Apis mellifera L.)                       
                                                  48-t LD50, akut oral: 

0,0036 ug/bi
                                                  48-t LD50, kontakt: 0,028 ug/bi
        12.2.  Mobilitet                                 
                  Imidakloprid har moderat mobilitet
        12.3.  Persistens och nedbrytbarhet 
                  Aktiva ämnet imidaklorprid  är inte biologiskt lätt-

brytbart. Det nedbryts långsamt i miljön och i re-
ningsanläggningar för spillvatten. Nedbrytbarheten
är mikrobiologiskt och anaerob, biologisk såväl
som fotokemisk nedbrytbarhet. Nedbrytbarheten
varierar beroende på omständigheter och kan va-
riera från några få månader till ett år.

        12.4.  Bioackumuleringspotential  
                  Aktiva ämnet Imidakloprid förväntas inte bioacku-

muleras.

13.   AVFALLSHANTERING
        13.1.  Metod                                     
                  Material som inte kan användas igen eller omarbe-

tas kemiskt skall  behandlas som farligt avfall enligt
SFS 2001:1063 och överlämnas till godkänd ke-
misk destruktionsplats eller till kontrollerad förbrän-
ning med rökgasrensning. 

                  Föreslagna EWC-koder: 07 04 01/07 04 08/07 04 11
                  Förorena inte vatten, livsmedel, foder och frön vid

lagring eller bortskaffande.
        13.2.  Bortskaffande av förpackning/behållare 
                  Trippel-tvätta behållaren (eller liknande) och erbjud

för rekonditionering. Förpackningen kan punkteras
för att göra den oanvändbar för andra ändamål och
sedan bortskaffas till avfallsplats. Andra metoder
till bortskaffande är kontrollerad förbränning med
rökgasrensning.

                  Bortskaffande av avfall och förpackning skall alltid
ske i överenstämmelse med lämpliga lokala miljö-
och hälsoskyddskontor i kommunen.

14.   TRANSPORTINFORMATION
        ADR/RID klassificering
        ADR benämning               Miljöfarligt ämne, fast, n.o.s.

(Imidakloprid)
        Klass                                 9     Klassificeringskod: M 7
        UN nr.                                3077
        Förpackningsgrupp          III
        IMDG klassificering
        Proper shipping name      Environmental hazardous 

substance, solid, n.o.s. 
(Imidacloprid)

        Class                                 9
        UN no.                              3077
        Packaging group              III
        Marine pollutant (P/PP)     Marine pollutant
        IATA/ICAO klassificering
        Proper shipping name      Environmental hazardous 

substance, solid, n.o.s. 
(Imidacloprid)

        Class                                 9
        UN no.                              3077
        Packaging group              III
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15.   GÄLLANDE FÖRESKRIFTER
        15.1.  MÄRKNING I EU
                  Enligt Dir. 1999/45/EC med ändringar
                  
                  Farosymbol     Hälsoskadlig
                  Riskfraser        R20/22             Farligt vid inandning

och förtäring. 
                                          R57                   Giftigt för bin.  

       Skyddsfraser  S2                    Förvaras oåtkomligt
för barn.

                                          S23                  Undvik inandning av
ångor.

                                          S36                  Använd lämpliga
skyddskläder.

                                          S45                  Vid olycksfall, 
                                          illamående eller annan påverkan,

kontakta omedelbart läkare. Visa om
möjligt etiketten.

                                          Vid risk för inanding. Använd and-
ningsskydd (halvmask med partikel-
filter P2.

                                          Förorena inte vatten med produkten
och dess behållare. Rengör ej spru-
tutrustning i närheten av sjö eller
vattendrag.

                  Innehåller        Imidakloprid
                  Annat              För att undvika risker för människor

och miljö, följ bruksanvisningen.

        15.2.  GLOBALLY HARMONISED SYSTEM
                  Enligt EU Reg. 1272/2008
                  CLP klassificering
                  Akut toxicitet, oral: Kategori 4
                  Akut toxicitet, inhalation: Kategori 4
                   Farligt för vattenmiljön: Kategori akut 1 och kronisk 1
                  CLP märkning
                  Produktidentifikator: Warrant 700 WG
                  Innehåller: Imidakloprid
                  Proper shipping name:
                  Environmental hazardous substance, solid, n.o.s

(Imidacloprid)
                  Faropikrogram som krävs på etikett

                  Signalord                Varning
                  Faroangivelser        H302: Skadligt vid förtäring.
                                                  H332: Skadligt vid inandning.
                                                  H410: Mycket giftigt för vatten-

levande organismer med lång-
tidseffekter.

                  Kompletterande      EUH401: För att undvika risker
för människors hälsa och för
faroangivelser miljön, följ bruk-
sanvisningen.

                  Säkerhetsfraser
                  Förebyggande        P264: Tvätta grundligt efter 
                  åtgärder                  användning.
                                                  P271: Använd endast utomhus

eller i välventilerade utrymmen.

!
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                  Åtgärd                     P312: Vid obehag, kontakta
GIFTINFORMATIONSCEN-
TRAL eller läkare.

                                                  P301+P330VID FÖRTÄRING:
Skölj munnen.

                                                  P304+P340VID INANDNING:
Flytta personen till frisk luft och
se till att han eller hon vilar i en
ställning som underlättar and-
ningen.

                  Förvaring                –
                  Avfall                        P501: Innehållet/behållaren

lämnas enligt lokala föreskrifter.
        15.3.  Föreskriftstatus    
                  Alla komponenter i produkten omfattas av EU’s ke-

miska lagstiftning.

16.   ANNAN INFORMATION
        R-fraser sam använts 
        R20/22              Farligt vid inandning och förtäring.
        R22                   Farligt vid förtäring.
        R36/37              Irriterar ögonen och andningsorganen.
        R36/38             Irriterar ögonen och huden. 
        R52                   Skadligt för vattenlevande organismer.
        R57                   Giftigt för bin.

Materialet bör endast användas av personer som har instrue-
rats om dess farliga egenskaper och nödvändiga säkerhetsåt-
gärder.

Informationen i detta säkerhetsdatablad anses vara exakt och
pålitlig, men användning av materialet varierar och det kan
vara situationer oförutsedda av Cheminova A/S.  Materialets
användare bör beakta informationens giltighet i förhållande till
användarens specifika omständigheter.

10014844 790186 WAR SVE 500g book:-  31/08/11  13.41  Sid



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


