Corum + Dash
®

®

Corum® (2x5 L)

Corum®
HERBICIDAS

Dash® (2x5 L)

LIPALAS
Paviršiaus aktyvioji medžiaga, priedas purškiant herbicidais

4x5 L

Veikliosios medžiagos: imazamoksas 22,4 g/l (1,9 %)
bentazonas 480 g/l (43,1 %)
Produkto forma:

tirpus koncentratas (SL)

ATSARGIAI
Kenksmingas prarijus.
Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.
Sudėtyje yra bentazono. Gali sukelti alerginę reakciją.
Po naudojimo kruopščiai nuplauti užterštas vietas su muilu ir vandeniu. užterštas vietas su muilu ir vandeniu.
Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius, naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
Surinkti ištekėjusią medžiagą.
Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus.
Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens
telkinių/vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).
Siekiant apsaugoti požeminį vandenį, nenaudoti šio ar bet kurio kito augalų apsaugos produkto, kurio sudėtyje yra
imazamokso ir bentazono dažniau kaip kartą per trejus metus tame pačiame lauke.
Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinių vandens telkinių ir
melioracijos griovių.
Siekiant apsaugoti netikslinius augalus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės
arba 1 metro apsaugos zoną naudojant įrangą mažinančią purškimo dulksną 50 proc.
Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą
telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78.
Pagalbos informacinis telefonas: +49 180 2273112
Avarijos atveju kreiptis bendruoju pagalbos telefonu: 112
Registracijos numeris: AS2-28H(2020)
Siuntos numeris: žiūrėkite ant pakuotės
Pagaminimo data: žiūrėkite ant pakuotės
Galiojimo laikas: 2 metai nuo pagaminimo datos
Laikymas: Laikomas temperatūroje nuo 0 iki +40 °C
Užregistravo: BASF UAB, Spaudos g. 6-1, LT-05132 Vilnius, Lietuva
Gamintojo atstovas: BASF UAB, Spaudos g. 6-1, LT-05132 Vilnius, Lietuva, Telefonas: +370 5 2107450
PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ ATIDŽIAI PERSKAITYKITE NAUDOJIMO
INSTRUKCIJĄ!

Dash®
LIPALAS
Veiklioji medžiaga: metiloleato/oleino rūgšties mišinys
Produkto forma:

koncentruota emulsija

PAVOJINGA
Smarkiai pažeidžia akis.
Dirgina odą.
Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.
Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto pakuotę ar jo etiketę.
Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
Mūvėti apsaugines pirštines ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje.
Stengtis neįkvėpti rūko.
Po naudojimo kruopščiai nuplauti užterštas kūno dalis.
PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai
padaryti. Toliau plauti akis.
Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.
ĮKVĖPUS: išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina patogi padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti.
PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): Plauti dideliu kiekiu muilo ir vandens.
Surinkti ištekėjusią medžiagą.
NESKATINTI vėmimo.
Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl apsivelkant.
Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.
Laikyti užrakintą.
Turinį/talpyklą išpilti (išmesti) į pavojingų arba specialių atliekų surinkimo centrą.
Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu:
8 52362052 arba 8 687 533 78.
Avarijos atveju skambinkite bendruoju pagalbos telefonu: 112
Pagalbos informacinis telefonas: +49 180 2273 112
Siuntos numeris:
Pagaminimo data:
Galiojimo laikas:
Laikymas:

81146613 LT 2100

HERBICIDAS
Skirtas sudygusioms dviskiltėms piktžolėms naikinti žirniuose, pupose ir pupelėse.
Skirtas profesionaliajam naudojimui

žiūrėkite ant pakuotės
žiūrėkite ant pakuotės
5 metai po pagaminimo datos
laikomas temperatūroje nuo 0 iki + 40 ºC

Gamintojas: Aarthus Oliefabric A/S, M. P. Bruuns Gade 27, P. O. Box 50, DK-8100 Åarhus C, Danija
Gamintojo atstovas: BASF UAB, Spaudos g. 6-1, LT-05132,
Vilnius, Lietuva, Telefonas: 8-5 210 74 50
PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ
ATIDŽIAI PERSKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ!
® = BASF registruotas prekės ženklas
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