Munkaegészségügyi óvórendszabályok:
Egyéni védõfelszerelés elõkészítõknek: védõkesztyû; kijuttatóknak: védõkesztyû, védõruha, védõlábbeli (zárt, túlnyomásos gépkabinban nem szükséges).
Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell
szakítani, majd helyszíni elsõsegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.
Elsõsegélynyújtás, terápia:
Bõrrel való érintkezés esetén a bõrt bõ vízzel, szappannal meg kell tisztítani. A beszennyezõdött
ruhát, lábbelit azonnal le kell vetni. Szembe jutás esetén a szemet azonnal, bõ vízzel, legalább 1520 percig öblögetni.
Lenyelés esetén, ha a sérült tudatánál van, a száját vízzel ki kell öblíteni, egy-két pohár vízzel itatni,
orvosi ellátást biztosítani.
Terápia: tüneti, megfigyelõ kezelés.
Ellenanyag: specifikus antidótuma nincs.
Mérgezéskor vagy annak gyanújakor az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat
díjmentesen hívható zöld száma: 06-80-20-11-99
Emberre, állatra, környezetre való veszélyesség, a biztonságos felhasználás feltételei:
N

Szuszpenzió koncentrátum (SC)
Hatóanyag-tartalom: 400 g/l propamokarb + 50 g/l cimoxanil
(36,87%m/m propamokarb + 4,61%m/m cimoxanil)

Gombaölõ permetezõszer

A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon): >2000 mg/kg.

R43 Bõrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet). R52/53 Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat.
S2 Gyermekek kezébe nem kerülhet. S13 Élelmiszertõl, italtól és takarmánytól távol tartandó. S36/
37 Megfelelõ védõruházatot és védõkesztyût kell viselni. S57 A környezetszennyezés elkerülésére
megfelelõ edényzetet kell használni.
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!) ! Spe2 A talajvíz védelme érdekében fokozottan
érzékeny felszín alatti vízvédelmi területen ne használja! Spe3 A vízi szervezetek védelme érdekében felszíni vizektõl 5 m távolságban tartson meg egy nem permetezett biztonsági övezetet!
Spo2 Használat után minden védõruházatot ki kell mosni!
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Vízi szervezetekre való veszélyesség: Mérsékelten veszélyes.
Méhekre való veszélyesség: Nem jelölésköteles.
Egyéb környezetvédelmi elõírások: Az ivóvízbázisok belsõ védõterületén felhasználni tilos, külsõ
védõterületen és a hidrogeológiai védõövezeten belül külön engedélyezéstõl függõen használható.
Felhasználható:

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 a címkén,
és gyõzõdjön meg róla, hogy tökéletesen megértette!
A növényvédõ szert gyártja, az engedély tulajdonosa:
Agriphar S.A.
Rue de Renory 26/1 B-4102 Ougrée, Belgium
Tel.: +32 4 385 97 11

környezeti veszély
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PROXANIL 450 SC

Tûzveszélyességi besorolás: Nem jelölésköteles.
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Elõírt növényvédelmi technológia:
Burgonyában a burgonyavész elleni permetezéseket elõrejelzésre alapozva, preventív módon kell
kezdeni, majd a fertõzési veszély alakulásától függõen 7–12 naponként meg kell ismételni.
Légi kijuttatás: Nem engedélyezett.
Munkaegészségügyi várakozási idõ: 0 nap.
Élelmezés-egészségügyi várakozási idõ: 14 nap.

Forgalmazza és a magyar képviseletet ellátja:
Arysta LifeScience Magyarország Kft.
1023 Budapest, Bécsi út 3-5.
Tel.: (06-1)335-2100 www.arystalifescience.hu

GYÁRTÓI AJÁNLÁS:
Kombinációs partner(ek) alkalmazásakor mindig keverési próbát kell végezni!

Forgalombahozatali és felhasználási engedély száma:
04.2/2958-1/2012 NÉBIH

Hulladékkezelés:

Forgalmazási kategória: II.
Gyártási idõ (nap, hó, év) és gyártási szám: A csomagolóburkolaton található.
Eltarthatóság: Eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hûvös helyen,
szabályos növényvédõ szer raktárban 3 év.

Nettó tartalom: 5 l
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