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PAVIRŠIAUS AKTYVIOJI MEDŽIAGA
Paviršiaus aktyvioji medžiaga, priedas purškiant 
herbicidais
Skirtas profesionaliajam naudojimui

Dash®
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VEIKIMO BŪDAS
Dash yra paviršiaus aktyvioji medžiaga, aliejinių rūgščių mišinys, pagaminta kaip 
koncentruota emulsija. Dash pagerina herbicidų patekimą į piktžoles, purškiamo 
paviršiaus padengimą, augalų apsaugos produkto įsavinimą ir tirpalas nenulaša nuo 
augalų. Tai ypač svarbu naudojant herbicidus, esant žemai temperatūrai arba sausomis 
sąlygomis, kai piktžolės lėtai auga ir pasidengia vaškiniu sluoksniu, taip pat naikinant 
mažiau jautrias herbicidui piktžoles.
Nepurkškite, jei prognozuojamos šalnos. Nepurkškite karštą saulėtą dieną, kai oro 
temperatūra viršija 22oC.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
Naudojant augalų apsaugos produktą laikytis Augalų apsaugos produktų saugojimo, 
tiekimo rinkai, naudojimo taisyklių.

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS
Norma:
0,5 – 1,0 l/ha Dash® + 1,0-2,0 l/ha Focus® Ultra, pagal Focus® Ultra etiketėje nurodytas 
rekomendacijas.
arba
0,5 – 1,0 l/ha Dash® + 40-50 g/ha Biathlon® 4D, pagal Biathlon® 4D etiketėje nurodytas 
rekomendacijas.
arba
1,0 – 2,0 l/ha Dash® + 2,0-3,0 l/ha Basagran® 480, pagal Basagran® 480 etiketėje 
nurodytas rekomendacijas.
arba
1,0 l/ha Dash® + 0,8-1,0 l/ha Cleravo®, pagal Cleravo® etiketėje nurodytas 
rekomendacijas.
arba
1,0 l/Dash® + 1,0 l/ha Corum®, pagal Corum® etiketėje nurodytas rekomendacijas.

VANDENS KIEKIS
Vandens kiekis į hektarą: 100 – 400 l/ha.

TIRPALO PARUOŠIMAS
Prieš naudojimą produktą gerai suplakite. Supilkite į purkštuvo rezervuarą ¾ reikiamo 
vandens kiekio. Įpilkite Focus® Ultra, Basagran® 480, Biathlon® 4D, Cleravo® arba 
Corum®. Gerai išmaišykite, maišyklei dirbant įpilkite Dash®. Papildykite trūkstamu 
vandens kiekiu. Purškimo metu maišytuvas privalo dirbti.
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NAUDOJIMO APRIBOJIMAI
Augalų apsaugos produktų nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei +25º C 
arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s.
Augalų apsaugos produktų naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad 
būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei 
negyvenamųjų pastatų teritorijas.
SAUGOS PRIEMONĖS

Bendros apsaugos ir higienos priemonės
Rekomenduojama dėvėti uždarus darbo drabužius. Tvarkyti pagal gerą pramoninės 
higienos ir saugos technologiją. Darbinius drabužius laikykite atskirai. Laikyti atokiau 
nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro.
Individualios apsaugos priemonės
Kvėpavimo takų apsaugai: Tinkama kvėpavimo apsauga aukštesnėms 
koncentracijoms arba ilgalaikiam poveikiui: Kombinuotas filtras organinių, neorganinių, 
rūgšties neorganinių ir šarminių junginių dujoms/garams (pvz., EN 14387 tipas ABEK).
Rankų apsaugai: Atitinkamos atsparios chemikalams apsauginės pirštinės (EN 
374), taip pat su pratęstu, tiesioginiu kontaktu (Rekomenduojama: apsaugi rodiklis 6, 
atitinkantis > 480 minutes prasiskverbimo laiko pagal EN 374): Pvz., butadiennitrilinis 
kaučiukas (0,4 mm), chlorpreninis kaučiukas (0,5 mm), butilkaučiukas (0,7 mm) ir kt.
Akių apsaugai: Tvirti apsauginiai akiniai (akiniai nuo aptaškimo) (EN 166).
Kūno apsaugai: Kūno apsaugą reikia pasirinkti priklausomai nuo veiklos ir galimo 
poveikio, pvz., prijuostė, apsauginiai auliniai batai, nuo cheminių medžiagų apsaugantis 
kostiumas (pagal DIN-EN 465).
Dėmesio!
Jei darote mišinį su produktais, reikalaujančiais didesnės individualios 
apsaugos, vadovaukitės tų produktų etiketės reikalavimais.
PIRMOJI PAGALBA

Pirmosios pagalbos personalas turėtų atkreipti dėmesį į savo pačių saugumą. Jei 
tikėtina, kad pacientas praras sąmonę, jį stabiliai paguldykite ant šono ir vežkite šioje 
padėtyje (atsigavimo padėtyje). Nedelsiant nusivilkite užterštus drabužius.
Įkvėpus: Nuraminkite pacientą, perkelkite į gryną orą, kreipkitės medicininės pagalbos. 
Nedelsiant įkvėpkite kortikosteroidų aerozolio dozę.
Patenkus ant odos: Nedelsiant kruopščiai nuplaukite dideliu vandens kiekiu, uždėkite 
sterilius tvarsčius, kreipkitės į odos specialistą.
Patekus į akis:Paveiktas akis nedelsiant plaukite bent 15 minučių po tekančiu 
vandeniu, akių vokus laikydami pravertus, kreipkitės į akių specialistą.
Prarijus: Nedelsiant praskalauti burną, tada išgerti 200-300 ml vandens, kreiptis į 
gydytoją. Dėl uždusimo pavojaus nesukelkite vėmimo.
Gydymas: Gydykite pagal simptomus (nukenksminimas, gyvybinių funkcijų atstatymas), 
konkretus priešnuodis nežinomas.
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Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą 
telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78.
PURKŠTUVO PLOVIMAS

Visuomet naudokite kruopščiai išplautą purkštuvą. Naudokite plovimui skirtas 
priemones tiek prieš purškimą, tiek po jo. Kitų pesticidų likučiai gali smarkiai pakenkti 
augalams.
SANDĖLIAVIMAS

Saugokite nuo ugnies. Nerūkykite. Saugokite nuo statinių krūvių. Laikykite atskirai nuo 
maisto, vandens ir gyvulių pašaro. Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
TUŠČIŲ PAKUOČIŲ TVARKYMAS

Supylus augalų apsaugos produktą į augalų apsaugos produktų purškimo įrangą, 
augalų apsaugos produktų pakuotės turi būti skalaujamos taikant integruotojo 
skalavimo (skalaujant suspausto vandens srove) ar trigubo skalavimo metodus. Vanduo, 
panaudotas augalų apsaugos produktų pakuotei išskalauti, išpurškiamas ant žemės 
sklypo, apdoroto tuo augalų apsaugos produktu. Išskalautos augalų apsaugos produktų 
pakuotės tvarkomos vadovaujantis atliekų tvarkymą nustatančiais teisės aktais.
GAMINTOJO ATSAKOMYBĖ

Mūsų produkcija visiškai atitinka kokybės reikalavimus. Mes garantuojame už jos 
sudėtines dalis. Mes, produktų tiekėjai, neatsakome už žalą, atsiradusią dėl produkto 
netinkamo saugojimo arba naudojimo ne pagal paskirtį ar rekomendacijas.


