Emberre, állatra, környezetre való veszélyesség, a biztonságos felhasználás feltételei:
Veszélyjel és jelkép:

AD CONTACT
Vízoldható folyékony készítmény (SL)
Hatóanyag-tartalom: 90 %m/m etoxilált zsíralkohol

Xn

Segédanyag

Méhekre való veszélyesség: Nem jelölésköteles.

Az ember és a környezet veszélyeztetésének elkerülése
érdekében tartsa be a használati utasítást!

Gyermekek elõl el kell zárni!
Felhasználás elõtt olvassa el a használati utasítást
és gyõzõdjön meg arról, hogy megértette!
A növényvédõ szert gyártja és az engedély tulajdonosa:
United Phosphorus Limited
1st Floor, The Centre Birchwood Park Warrington Cheshire WA3 6YN, Egyesült Királyság
Tel.: +44 (0)1925 859016
A hazai képviseletet ellátja és forgalmazza:
Arysta LifeScience Magyarország Kft. 1023 Budapest, Bécsi út 3-5.
Tel: (06-1)335-2100
www.arysta.hu
Forgalombahozatali és felhasználási engedély száma: 04.2/3789-1/2012 NÉBIH
Forgalmazási kategória: II.
Gyártási idõ (nap, hó, év) és gyártási szám:
A csomagolóburkolaton található.
Eltarthatóság: Eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hûvös helyen, 5 ºC feletti hõmérsékleten, szabályos növényvédõ szer raktárban 3 év.
Munkaegészségügyi óvórendszabályok: Egyéni védõfelszerelés elõkészítõknek és felhasználóknak: vegyi anyag (freccsenés, permet) átbocsátással szemben korlátozott védelmi képességû (6-os típusú) védõruha, növényvédelmi (permetezõ) védõkalap, vegyi anyag cseppek, freccsenés, aeroszol/permet elleni (3-as jelölésû) védõszemüveg vagy arcvédõ, vegyi anyagoknak ellenálló
(3. védelmi osztályú) védõkesztyû, védõlábbeli.
Amennyiben az AD CONTACT permetezési segédanyag felhasználásakor alkalmazott növényvédõ szerre elõírt egyéni védelem fentieknél magasabb védelmi szintû, és légzésvédõ eszköz
használata is szükséges, értelemszerûen azt kell alkalmazni.
Elsõsegélynyújtás, terápia: általános eljárás, tüneti, megfigyelõ kezelés, illetve az alkalmazott
növényvédõ szer szerint.
Ellenanyag: specifikus antidótuma nincs, illetve a felhasznált növényvédõ szer szerint.
Mérgezéskor vagy annak gyanújakor az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat díjmentesen hívható zöld száma: 06-80-20-11-99

Nettó tartalom: 1 liter
ad_contact_1lit.PM6

A készítmény po LD50 értéke patkányon: 200–2000 mg/ttkg
Vízi szervezetekre való veszélyesség:
Közepesen veszélyes.

Tûzveszélyességi besorolás: Nem jelölésköteles.
ártalmas
R22 Lenyelve ártalmas. R38 Bõrizgató hatású. R41 Súlyos szemkárosodást okozhat.
R51/53 Mérgezõ a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat.
S2 Gyermekek kezébe nem kerülhet. S13 Élelmiszertõl, italtól és takarmánytól távol tartandó.
S20/21 A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad. S24/25 Kerülni kell a bõrrel való
érintkezést és a szembejutást. S36/37/39 Megfelelõ védõruházatot, védõkesztyût és szem-/
arcvédõt kell viselni. S46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni.
SP1 A növényvédõ szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! (A
berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy
az utakon levõ vízvezetõkön keresztül való szennyezõdést!)
SPe3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektõl 20 m távolságban tartson meg
egy nem permetezett biztonsági övezetet!
SPo2 Használat után minden védõruházatot ki kell mosni!
Egyéb környezetvédelmi elõírások:
Az ivóvízbázisok védõterületén felhasználni tilos, külsõ védõterületek és a hidrogeológiai védõövezeten belül külön engedélyezéstõl függõen használható. A hatóanyag és annak bomlástermékei
közepesen nem mobilisak, de csak a biztonsági szabályok betartása mellett alkalmazható különösen érzékeny felszín alatti vízvédelmi területen. (A 89/2004. (V.15.) FVM rendelet 29. § (3)
bekezdés illetve a 123/1997. (VII. 18.) Korm. rend. alapján.)
Felhasználható:
Felhasználható posztemergens (állományban alkalmazható) gyomirtó szerek hatásfokozására
0,1 %-os koncentrációban.
Elõírt növényvédelmi technológia: A permetlé készítésekor a habzás elkerülésére elõször
a permetlé tartályt 2/3-áig fel kell tölteni vízzel, majd a keverés megindítását követõen az adott
gyomirtó szert vagy gyomirtó szer kombinációt, ezt követõen pedig az AD Contact segédanyagot
kell bekeverni a permetlébe. Ezután lehet a permetlé tartályt teljesen feltölteni vízzel.
Légi kijuttatás: A felhasznált növényvédõ szer engedélyokiratával összhangban.
Munkaegészségügyi várakozási idõ: 0 nap, ill. a felhasznált készítményre vonatkozó elõírás
szerint.
Élelmezés-egészségügyi várakozási idõ: A felhasznált készítményre vonatkozó elõírás szerint.
Hulladékkezelés:
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