HERBICID

PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN
Pro profesionální uživatele
®

1000 L
HDPE kontejner

Postřikový neselektivní herbicidní
přípravek ve formě rozpustného
koncentrátu (SL) proti jednoletým a
vytrvalým plevelům v polních plodinách,
jádrovinách, peckovinách, na loukách a
pastvinách, na orné půdě, nezemědělské
půdě a dočasně neobdělávané půdě a
na pozemcích sousedících s vodními
plochami.
Účinná látka: glyfosát 360 g/l (36 % hm.)
17_25010207_51

Balení a objem:

Evidenční číslo: 5554-1

Držitel rozhodnutí o povolení:
Belchim Crop Protection Slovakia s.r.o.,
Černicová 6,
831 03 Bratislava, Slovensko
Telefon: +421 35 321 4409
Datum výroby/Číslo šarže:
uvedeno na obalu
Doba použitelnosti: 2 roky od data
výroby; teplota skladování +5 °C až
+ 30 °C.
Přípravek, u něhož prošla doba
použitelnosti, lze uvádět na trh po dobu
1 roku, jestliže se prokáže na základě
analýzy odpovídajícího vzorku, že se jeho
chemické a fyzikální vlastnosti shodují
s vlastnostmi, na jejichž základě bylo
uděleno povolení. Laboratorní rozbory
přípravku pro tento účel zajistí vlastník
přípravku u akreditované laboratoře a
prodlouženou dobu použitelnosti je
povinen vyznačit na obalu přípravku.

Pokyny pro bezpečné zacházení
P102
Uchovávejte mimo dosah dětí.
P261
Zamezte vdechování mlhy/par/aerosolů.
P270
Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
P280
Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/
obličejový štít.
P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ
STŘEDISKO nebo lékaře.
P302+P350 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Jemně omyjte velkým množstvím vody a
mýdla.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte
vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze
vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro
lidské zdraví a životní prostředí.
EUH210 Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.
SP1
Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte
aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod / Zabraňte
kontaminaci vod splachem z farem a cest.)
Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.

Distributor v ČR: Belchim Crop Protection Czech Republic s.r.o.
Nádražní 344/23, 150 00 Praha 5, Tel: +420 724 088 965, www.belchim.cz
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