NONIT

Emberre, állatra, környezetre való veszélyesség, a biztonságos felhasználás feltételei:

Folyékony vízoldható koncentrátum SL
Hatóanyag-tartalom: dioktil-szulfoszukcinát Na só 566 g/l (59,7 m/m%)

Nedvesítõszer
Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének
elkerülése érdekében
be kell tartani a használati utasítás elõírásait.
Felhasználás elõtt olvassa el a használati utasítást,
és gyõzõdjön meg arról, hogy megértette!

Gyermekek elõl elzárva tartandó!
Forgalomba hozatali engedély száma:
02.5/1015/3/2008 MgSzHK
Forgalmazási kategória: III.
Az engedélyokirat tulajdonosa,
a növényvédõszer gyártója:
AGROKÉMIA Sellye Zrt. (7960 Sellye, Sósvertikei út)
Engedélyokirat tulajdonos hazai képviselete, forgalmazó:
Arysta LifeScience Magyarország Kft.
Budapest 1023, Bécsi út 3-5.
Tel.: +36-1-335-2100 www.arysta.hu
Gyártási idõ (év, hó, nap), gyártási szám és a kiszerelés
ideje (év, hó, nap): A csomagolóburkolaton található.
Eltarthatóság: Eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hûvös
helyen, szabályos növényvédõ szer raktárban 3 év.
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Veszély
A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon): >2000 mg/kg
Tûzveszélyességi besorolás: nem jelölésköteles
Vízi szervezetekre való veszélyesség: nem jelölésköteles
Méhveszélyesség: nem jelölésköteles
H315 Bõrirritáló hatású. H317 Allergiás bõrreakciót válthat
ki. H318 Súlyos szemkárosodást okoz.
P102 Gyermekektõl elzárva tartandó. P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni. P332+P313
Bõrirritáció esetén: orvosi ellátást kell kérni. P305+P351+P338
SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés
vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen
megoldható. Az öblítés folytatása. P280 Védõkesztyû/védõruha/szemvédõ/arcvédõ használata kötelezõ.
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 lévõ vízelvezetõkön keresztül való
szennyezõdést!)
SPo 2 Használat után minden védõruházatot ki kell mosni!
SPe 3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni
vizektõl 5 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!

Nettó tartalom:
5 kg
1
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Mérgezéskor vagy annak gyanújakor az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat díjmentesen, 24 órán keresztül hívható zöld száma: 06 80 201 199.
Egyéb környezetvédelmi elõírások:
Az ivóvízbázisok belsõ védõterületén felhasználni tilos, külsõ védõterületen és a hidrogeológiai védõövezeten belül külön engedélyezéstõl függõen használható.
Munkaegészségügyi óvórendszabályok:
Egyéni védõfelszerelés elõkészítõknek és kijuttatóknak: növényvédelmi védõruha, permetezõ védõkalap, permetezõ arcvédõ, növényvédelmi 3. kategóriás 3. védelmi osztályú védõkesztyû, védõlábbeli. A fentieken túlmenõen egyéb védõeszközöket a felhasznált növényvédõ szerrel meghatározott munkaegészségügyi elõírások szerint kell
alkalmazni.
Elsõsegélynyújtás, terápia: mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén vagy annak gyanújakor
a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsõsegélynyújtás után (lásd: általános eljárás)
orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani. Terápia: tüneti-megfigyelõ kezelés, illetve az alkalmazott növényvédõ szer szerint.
Ellenanyag: specifikus antidótuma nincs, illetve az
alkalmazott növényvédõ szer szerint.
Munkaegészségügyi várakozási idõ: a készítménnyel együtt alkalmazott növényvédõ szerre vonatkozó elõírás szerint.
Élelmezés-egészségügyi várakozási idõ: a készítménnyel együtt alkalmazott növényvédõ szerre vonatkozó elõírás szerint.
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A növényvédõszer felhasználására vonatkozó
elõírások:
A Nonit felületaktív nedvesítõszer (tapadásfokozó)
felhasználható: gombaölõ-, rovarölõ-, valamint posztemergens gyomirtó permetezõszerek tapadó- és terülõ képességének fokozására 0,025%-os töménységben.
A kijuttatáshoz szükséges szer mennyisége:
0,25 l/1000 l permetlé
Elõírt növényvédelmi technológia:
A Nonit adagolása a permetlékeverés utolsó fázisában a már feltöltött permetlétartályba történjen a
habzás elkerülése érdekében. Nem keverhetõ lúgos
hatású készítményekkel (bordói lé, mészkénlé), illetve ahol a hatóanyag nitrogénbázisú és kation képzésre hajlamos (pl. diquat, dodin, aminotriazin), valamint nem alkalmazható morfológiai szelektivitáson
alapuló kontakt gyomirtó szerek esetén, ahol a kultúrnövény permetlé okozta nedvesedése fitotoxicitást
eredményezhet.
Légi kijuttatás: –
A kiürült és tisztított csomagolóeszközök újra
felhasználása tilos!
CSEBER Nonprofit Kft. növényvédõ szerrel
szennyezett csomagolóanyag gyûjtõhelyeinek listája
megtalálható a http://www.cseber.hu/gyh.php
címen.
Cím: 1024 Budapest,
Margit krt. 43-45.
Tel.: +36 1 340 5411
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