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Pomocný prostriedok na ochranu rastlín

®DESIGNER
Adjuvant vo forme vodnej emulzie typu olej : voda (EW) pre použitie v zmesi s fungicídmi a insekticídmi pre všetky plodiny. Pôsobí ako
zmáčadlo, zlepšuje priľnavosť aplikačnej kvapaliny a zvyšuje jej zadržanie na ošetrenom povrchu. Znižuje straty zmytím dažďovými zrážkami
alebo závlahou. Znižuje nežiaduci úlet pri postreku.
Typ iného prípravku: Adjuvant
Účinná látka a jej obsah v prípravku: karboxylovaný styrén butadién kopolymér (syntetický latex) 255 g/kg; 25 % hmot.
Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody/...
PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich.
Pokračujte vo vyplachovaní.
Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov.
Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí a životné prostredie.
Neznečisťujte vodu pomocným prostriedkom alebo jeho obalom. (Nečistite aplikačné zariadenia v blízkosti povrchových vôd/zabráňte
kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a ciest.)
Len pre odborné použitie. Pred použitím si prečítajte priložené pokyny.
Držiteľ rozhodnutia o zápise do úradného registra: De Sangosse S.A.S, Bonnel BP5, 47480 Pont Du Casse, Francúzsko, tel:
+33(0)5.53.69.36.30; Fax.: 033(0)5.53.66.30.65
Výrobca pomocného prostriedku: Loveland Products, Inc., 3005 Rocky Mountain Avenue, Loveland, CO 80538 USA Právny zástupca
držiteľa autorizácie v ČR: Agro Aliance s.r.o., 252 26 Třebotov 304
Číslo povolenia adjuvantu: 13-20-1382
® DESIGNER je registrovaná ochranná známka spoločnosti De Sangosse S.A.S.
Dátum výroby: uvedené na obale
Číslo šarže: uvedené na obale
Balenie a objem (čistá hmotnosť): fľaša 1 l (1 kg) HDPE
Doba použiteľnosti prípravku:

2 roky od dátumu výroby, pri teplote skladovania 5°C až + 30°C

Spôsob účinku.
Adjuvant pôsobí ako zmáčadlo, zlepšuje priľnavosť aplikačnej kvapaliny a zvyšuje jej zadržanie na ošetrenom povrchu. Znižuje straty zmytím
dažďovými zrážkami alebo závlahou. Znižuje nežiaduci úlet pri postreku.
Rozsah použitia prípravku:
Návod na použitie:
Plodina

Škodlivý organizmus

Dávka/ha

Všetky plodiny

Zlepšenie vlastností aplikačnej
kvapaliny

0,1 – 0,15 l/ha
(max. koncentrácia 0,125 %)

Ochranná
doba
AT

Poznámka
TM s fungicídmi a insekticídmi

AT - znamená spôsob použitia alebo určenia, ktoré nevyžaduje stanovenie ochrannej doby. Ochranná doba sa týka prípravku na ochranu rastlín,
s ktorým je pomocný prostriedok miešaný.
Spôsob použitia.
Pomocný prostriedok sa aplikuje v TM zmesi s fungicídmi a insekticídmi v súlade s návodmi na ich použitie.
Aplikačná dávka vody: 100 - 200 l/ha pri dávke pomocného prostriedku 0,1 l/ha nad 200 l/ha pri dávke pomocného prostriedku 0,15 l/ha
Pomocný prostriedok sa aplikuje pozemne postrekom alebo rosením schválenými aplikátormi. Pred použitím si prečítajte priložený návod na
použitie.
PRÍPRAVA APLIKAČNEJ KVAPALINY: Pri príprave postreku dodržte poradie nasledovných operácií. 1/ Naplňte nádrž postrekovača do ¾
objemu vodou a zapnite miešanie.
2/ Pridajte potrebné množstvo fungicídu alebo insekticídu v súlade s odporúčaniami jeho výrobcu. 3/ Doplňte nádrž postrekovača vodou
4/ Fľašu adjuvantu DESIGNER dobre premiešajte a do nádrže pridajte potrebné množstvo. 5/ Pri doplnení vody do nádrže postrekovača a v
priebehu aplikácie pokračujte v miešaní.
ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA: Vypláchnite nádrž, rozvod kvapaliny a trysky čistou vodou. Zvyšok roztoku oplachovej kvapaliny
vypustite a celé zariadenie opäť prepláchnite čistou vodou. Ak návod na použitie príslušného fungicídu, insekticídu alebo použitého čistiaceho
prostriedku obsahuje odlišný spôsob čistenia aplikačného zariadenia, dodržujte spôsob uvedený v tomto návode.
Odporúčania a možné riziká vo vzťahu k životnému prostrediu.
Neznečisťujte vodu pomocným prostriedkom alebo jeho obalom (Nečistite aplikačné zariadenie v blízkosti povrchových vôd/Zabráňte
kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek).
Bezpečnostné opatrenia na ochranu človeka.
Pri práci s pomocným prostriedkom je nutné používať osobné ochranné pracovné prostriedky. Ochrana dýchacích ciest nie je nutná. Ochrana
rúk: gumové alebo plastové rukavice označené piktogramom pre chemické nebezpečenstvo podľa STN EN 420+A1 s uvedeným kódom podľa
prílohy A k STN EN 374-1. Ochrana očí a tváre: nie je nutná. Ochrana tela: celkový pracovný/ochranný odev z textilného materiálu napr. podľa
STN EN 14605+A1 alebo podľa STN EN 13034+A1 prípadne podľa STN EN ISO 13982-1 alebo iný ochranný odev označený piktogramom
"ochrana proti chemikáliám" podľa STN ISO EN 13688. Dodatočná ochrana hlavy nie je nutná. Dodatočná ochrana nôh: pracovná alebo
ochranná obuv (napr. gumové alebo plastové čižmy) podľa STN EN ISO 20346 alebo STN EN ISO 20347 (s ohľadom na prácu v
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poľnohospodárskom teréne). Po zmiešaní pomocného prostriedku na ochranu rastlín s postrekovými pesticídmi sa použitie OOPP riadi podľa
nebezpečných vlastností týchto pesticídov.
Postrek vykonávajte iba za bezvetria alebo mierneho vánku a v tom prípade v smere vetra od ďalších osôb. Nejedzte, nepite a nefajčite pri
používaní ako aj po ukončení práce až do odloženia ochranného / pracovného odevu a ďalších OOPP a do dôkladného umytia.
Pokiaľ nepoužívate ochranný odev na jedno použitie, potom pracovný/ochranný odev a OOPP pred ďalším použitím vyperte resp. očistite (tie
OOPP ktoré sa nedajú prať, dôkladne očistite/umyte aspoň teplou vodou a mydlom/pracím práškom). V prípade textilných prostriedkov sa pri
ich praní /ošetrovaní/čistení riaďte piktogramami/symbolmi, umiestnenými zvyčajne priamo na výrobku. Pri príprave aplikačnej kvapaliny ani
pri postrekovaní nepoužívajte kontaktné šošovky.
Prvá pomoc.
V prípade ak sa prejavia zdravotné ťažkosti alebo v prípade pochybností informujte lekára a poskytnite mu informácie z tejto etikety/štítku/karty
bezpečnostných údajov.
Pri nadýchaní aerosólu pri aplikácii:
Prerušte expozíciu a prejdite do čistého prostredia.
Po zasiahnutí pokožky:
Odložte kontaminovaný odev. Zasiahnuté časti pokožky umyte podľa možností teplou vodou a mydlom, pokožku dobre opláchnite.
Po zasiahnutí očí:
Vyplachujte veľkým množstvom vody minimálne počas 10 minút.
Pri náhodnom požití:
Vypláchnite ústa vodou a dajte vypiť asi pohár (1/4 litra) vody. Nevyvolávajte zvracanie.
Pri vyhľadaní lekárskeho ošetrenia informujte lekára o pomocnom prostriedku s ktorým postihnutý pracoval, a o poskytnutej prvej pomoci. V
prípade potreby je možné ďalší postup pri prvej pomoci (aj prípadnú následnú terapiu) konzultovať s Národným toxikologickým informačným
centrom, 24 hodinová konzultačná služba pri akútnych intoxikáciách, tel.: 02/54 77 41 66.
Skladovanie.
DESIGNER skladujte v zatvorených pôvodných obaloch v zamknutých, suchých a dobre vetrateľných skladoch pri teplotách +5 °C až +30
°C, oddelene od potravín, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov, horľavín a obalov od týchto látok. Chráňte pred mrazom, ohňom a
priamym slnečným svetlom.
Zneškodnenie zvyškov.
Zvyšky aplikačnej kvapaliny a oplachové vody sa rozriedia v pomere 1:5 a vystriekajú bez zvyšku na predtým ošetrenú plochu a nesmú
zasiahnuť zdroje podzemnej a recipienty povrchových vôd. Prázdne obaly od pomocného prostriedku sa po dôkladnom vypláchnutí a
znehodnotení odovzdajú do zberu na recykláciu. V prípade nehody, kontaminované plochy pokryte vrstvou absorpčného materiálu a
premiestnite do vhodných uzatváracích nádob pre následnú likvidáciu.
Doplňujúc a informácia spoločnosti DeSangosse S. A.S
Držiteľ registrácie a výrobca neakceptujú záruku za nasledovných podmienok.
Všetok tovar, ktorý dodávame je vysoko kvalitný a veríme že je vyhovujúci, avšak vzhľadom k tomu, že nemôžeme kontrolovať jeho
skladovanie, miešanie a používanie, všetky podmienky záruky, ktoré vyplývajú zo zákona alebo iné týkajúce sa kvality alebo vhodnosti účelu
použitia nášho výrobku sú vylúčené a nebudeme akceptovať žiadnu zodpovednosť za akékoľvek poškodenie alebo zničenie čohokoľvek čo
súvisí s jeho skladovaním, manipuláciou, aplikáciou alebo používaním.
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