Primo Maxx II – Viktig ändring av
klassificering och krav på ometikettering
Vägledning till slutanvändare avseende identifiering,
etikettering och lagring
Syngenta ändrar klassificeringen och etiketterar om alla ”Primo Maxx II” lager på grund av närvaron
av en särskild ingrediens som gör att formuleringen faller utanför marknadsspecifikationen.
Det finns inget som indikerar att detta problem har orsakat någon minskning av effekten hos
produkten, ej heller några frågetecken gällande säkerhet eller påverkan på miljön. Primo Maxx II ger
fortfarande de förväntade fördelarna när det gäller färg och kvalitet på grönytan.
Produkten skulle ha klassificerats som brandfarlig. Det innebär att det krävs en annan typ av lagring
av produkten och att andra etiketter krävs. Denna vägledning visar vad slutanvändarna ska göra.

Identifiering

1. Bär personlig skyddsutrustning vid hantering av detta material, inklusive skyddshandskar, i
enlighet med säkerhetsdatabladet.
2. Kontrollera om du har material etiketterat som Primo Maxx II i dina lokaler.
3. Avbryt omedelbart all användning av denna produkt och säkerställ att den finns i sin
originalförpackning.
4. Säkerställ att alla anställda och personal som kan komma i kontakt med detta material är
medvetna om informationen ovan.

Att ometikettera

1. Alla förpackningar innehållande detta material måste ha en etikett som återspeglar detta.
2. Om du har kvar ytterförpackningen i kartongmaterial, måste etiketten på nästa sida skrivas
ut och fästas på förpackningen, över den nuvarande varningssymbolen (se nedan).
3. Om du endast har innerförpackningen, en plastflaska, måste du som minsta åtgärd markera
denna som brännbar på etiketten på ett sätt som är permanent. Andra sätt för att kunna
identifiera denna produkt som en brandfarlig vätska är acceptabla. Vi tillhandahåller en
lämplig etikett för utskrift längst ner på denna sida.
Gammal farosymbol

Korrekt farosymbol

Att lagra produkten

1. Materialet får endast förvaras i sin originalförpackning
2. Materialet ska lagras i låda eller skåp avsett för brandfarliga produkter, eller om sådana inte
är tillgängliga, i ett kallt, välventilerat utrymme.
3. Lagra avskilt från möjliga antändningskällor som värmare och direkt solljus.
4. Lagra avskilt från alla brännbara material såsom kartonger och lastpallar.
5. Lagra avskilt från kemikalier som inte är brandfarliga.
6. Lagra i ett säkert utrymme.

Nästa steg

Din lokala distributör kommer inom kort att ge dig råd om vad du därefter ska göra med den Primo
Maxx II du har i dina lokaler.

Ny etikett för Primo Maxx II

Skriv ut denna sida och klistra på den korrekta etiketten enligt instruktionen under rubriken ”Att
ometikettera”

