Munkaegészségügyi várakozási idõ: 0 nap.

PLATINA

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

Hatóanyag-tartalom: 5% L-triptofán

Veszélyjel:
Xi

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

Gyermekek elõl el kell zárni!

irritatív

Felhasználás elõtt olvassa el a használati utasítást a címkén,
és gyõzõdjön meg arról, hogy tökéletesen megértette!

R36/38 Szem- és bõrizgató hatású.

A hatóanyagot és a növényvédõ szert gyártja,
az engedély tulajdonosa: Globachem nv,
Leeuwerweg 138, 3803 Sint-Truiden, Belgium
Statisztikai számjel: BE 0473.590.226
Forgalmazza és a magyar képviseletet ellátja:
Arysta LifeScience Magyarország Kft
1023 Budapest, Bécsi út 3-5.
Tel.: (06-1)335-2100
Statisztikai számjel: 12289136 5155 113 01
www.arystalifescience.hu
Forgalombahozatali és felhasználási engedély száma:
02.5/10609-1/2010. MgSzHK
Gyártási idõ (nap, hó, év) és gyártási szám:
A csomagolóburkolaton található.
Eltarthatóság: Eredeti, zárt csomagolásban, fagymentes,
fedett, sötét helyen 2 év.
Vámtarifaszám: 310100
Engedély érvényessége: 2020. július 20.

Nettó tartalom: 1 liter
platina_cimke_1liter.PM6
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Felhasználható: Cseresznyefák kondíciójának, a termés minõségének
javítására, a gyümölcsök felrepedésének csökkentésére, 1,0-1,5 l/ha
mennyiségben, 250-500 l/ha vízmennyiséggel, legfeljebb 0,6%-os töménységben kipermetezve. Korai gyümölcsrepedésre hajlamos fajtákat
a színezõdés kezdetén, kb. 20 nappal a tervezett betakarítás elõtt, a
késõbbi gyümölcsrepedésre hajlamos fajtákat kb. 10 nappal a tervezett
betakarítás elõtt célszerû kezelni. További kezelés válhat szükségessé,
ha esõ várható, amennyiben az elõzõ kezeléstõl legalább 5 nap telt el.
A tenyészidõszak során legfeljebb 4 alkalommal lehet kezelni!
Munkaegészségügyi óvórendszabályok: Védõfelszerelés elõkészítõknek és felhasználóknak: védõruha, védõkesztyû, védõkalap, védõszemüveg, védõlábbeli, lakossági (esetenkénti) kis mennyiségû felhasználás
esetén védõkesztyû.
Óvatos munkával kerülni kell a szer kifolyását, a tömény szer szembe,
bõrre jutását, belégzését, esetleges lenyelését. Munka közben többszöri kézmosás, a munka végeztével alapos tisztálkodás, zuhanyozás, alsóés felsõruha váltása szükséges. Mérgezéskor vagy annak gyanújakor a
munkát azonnal félbe kell szakítani.
Elsõsegélynyújtás: helyszíni elsõsegélynyújtás (általános eljárás) után
orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.
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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.
Környezetvédelmi elõírások: Tilos a készítményt, fel nem használt
maradékát, azzal szennyezett csomagolóburkolatát folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba juttatni.
Bioszféra rezervátumokban, fokozottan védett területeken felhasználása tilos! Természetvédelmi területen, nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben kizárólag az illetékes természetvédelmi kezelõ elõzetes
hozzájárulásával juttatható ki.
A vízi szervezetek védelme és a vízminõség biztosítása érdekében tilos
a készítményt az álló- és folyóvizek partjától számított 50 m-es távolságon belül tárolni és kijuttatni.
Tûz- és robbanásveszélyesség: Nem tûzveszélyes „E” tûzveszélyességi
osztály.
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