Дасойл 26-2N
™

ВАЖНО!
Внимателно прочетете и следвайте указанията, които се съдържат върху етикета
на хербицидите,
с които ДАСОЙЛ 26-2N трябва да се използва. Всички инструкции в този раздел
трябва да се четат
внимателно, за да се осигури безопасна и успешна употреба на този продукт.
ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА
ДАСОЙЛ 26-2N е нейоногенен водноразтворим сърфактант, предназначен за
използване в някои
селскостопански аерозоли (спрейове). ДАСОЙЛ 26-2N е формулиран като жълта
до кафява течност
с лека миризма на фенол.
ДАСОЙЛ 26-2N е СЛ формулация, съдържаща 99,6% w / w алкилфенол
алкоксилат.
Адювантът осигурява оптимизиране на качеството на аерозола и депозирането му
върху плевелите.
МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ: ДАСОЙЛ 26-2N е сърфактант, който се прилага в
резервоарна смес с хербициди, за да се подобри ефикасността им срещу
плевелите. Той подобрява
отлагането и разпределението на работния разтвор, и в допълнение мокрещата
способност и
усвояването на хербицидите. Той също така намалява разпръскването на
аерозолните капки.
Съкращава необходимия период за изчакване преди дъжд.
Употреби: Регистрираните употреби на хербицида, с който се прилага в
резервоарна смес.
Цел: Подобряване на ефикасността и бързината на действие на хербицида, с
който
се прилага в резервоарна смес.
ДОЗА: Препоръчва се ДАСОЙЛ 26-2N да се прилага в доза 50-60 мл/дка.
Обем на работният разтвор: Приложете ДАСОЙЛ 26-2N в доза от 10 до 40 литра
вода на декар
(в съответствие с инструкциите на етикета на хербицида, с който се прилага в
резервоарна смес).
НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ: ДАСОЙЛ 26-2N може да се използва като сърфактант
в
смес с хербициди. Следвайте инструкциите за приложение на хербицидите.
Пръскане в комбинация
с хербицида (в неговата регистрирана доза) в резервоарна смес.
Забележка: Прилагайте само върху сухи растения. Не пръскайте срещу вятъра.
Не използвайте в
условия на висока температура на въздуха или интензивна слънчева светлина. Не
го използвайте

върху култури, страдащи от неблагоприятни климатични условия, хранителни
дефицити, нападения
от неприятели или задушаване на корена.
Приложение/Референции за приложение
ДАСОЙЛ 26-2N трябва да се прилага чрез хидравлични тракторни пръскачки в
добро работно
състояние и калибрирани в съответствие с препоръките на производителя.
ПРИГОТВЯНЕ НА РАБОТЕН РАЗТВОР
Резервоара на пръскачката се напълва до половината с чиста вода, след което се
включва
бъркалката. Прибавете препоръчаното количество от хербицида и препоръчаното
количество от
адюванта Дасойл, при все още работеща бъркалка, допълнете до горе с вода
резервоара на
пръскачката, за да се осигури добро диспергиране на продукта във водата.
Карантинен срок: Според инструкциите на хербицидния етикет, с който се
прилага в резервоарна
смес.
Срок на годност: 2 години
Фитотоксичност: ДАСОЙЛ 26-2N не е фитотоксичен и не предизвиква никакви
други странични
ефекти, когато се използва според инструкциите на етикета на хербицида, с който
се прилага в
резервоарна смес.
Съвместимост: ДАСОЙЛ 26-2N е съвместим с всички хербициди, които са
регистрирани за
употреба в комбинация със сърфактанти, при техните регистрирани употреби и
дози.
Условия на съхранение - стабилност:
Затворен, в оригинална опаковка, далеч от екстремни температури или източници
на запалване,
продуктът е стабилен в продължение на 2 години от датата на производство. Да
се съхранява
затворен и далеч от достъп на деца. Да се съхранява далече от напитки и храни
за хора и животни.
Съхранявайте контейнера плътно затворен. Да се държи далеч от източници на
висока температура.
Да се съхранява само в оригиналната опаковка в температурен диапазон от 0 º C
до 30 º C.
Празните опаковки:
Отпадъците от продукта и опаковките трябва внимателно да се унищожават. След
употребата на
продукта, опаковката трябва да се изплакне три пъти с вода, а водата използвана
за изплакването,
трябва да се използва за приготвяне на работен разтвор. Празните опаковки не
могат да бъдат

използвани отново.
След употреба, опаковката __________се събира в специални, плътно затварящи
се и обозначени съдове и се
съхранява временно на територията на фирмата, след което се предава на лица,
притежаващи
разрешение по чл. 67 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО).
Съображения при изхвърляне
Когато този продукт се изхвърля в неизползвано и незамърсено състояние, трябва
да бъде третиран
като опасен отпадък в съответствие с Директива 91/689/ЕИО ЕО. Всички
практики по изхвърляне и унищожаване трябва да бъдат в съответствие с всички
национални закони
и местни подзаконови нормативни актове, регулиращи опасните отпадъци. Да не
се изхвърлят в
канализацията, на земята или във водни басейни.
МЕРКИ ЗА ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА ПОМОЩ - Антидот:
При контакт с кожата: Свалете замърсените дрехи. Измийте кожата със сапун и
обилно количество вода. Обадете се на лекар за лечение и съвети.
При контакт с очите: Изплакнете обилно с вода в продължение на няколко
минути и
се обадете на лекар за лечение и съвети.
При поглъщане: Незабавно потърсете център за контрол на отравянията или
лекар
(покажете етикета, ако е възможно). Не давайте нищо през устата на човек в
безсъзнание. Да не се предизвиква повръщане.
При вдишване: Пренесете пострадалия на чист въздух и го запазете затоплен и
спокоен. Обадете се на лекар за лечение и съвети. .
Антидот. Няма специфичен антидот. Лечението е симптоматично.
Да се използва само в комбинация с хербициди, за да подобри тяхната
ефикасност.
Това не е продукт за растителна защита и не контролира никакви болести,
вредители или плевели
ПРОИЗВОДИТЕЛ
Dow Chemical Iberica S.A.,
Autovia Tarragona-Sabou S/N (Tarragona South),
Apartado 195,
43080 Tarragona Spain
Лице, което пуска продукта на пазара:
БАСФ ЕООД, 1618 София, бул. „България” 118,
тел: (02) 915 20 41; факс: (02) 915 20
Нето опаковка: 1.8 л.
Дата на производство: Виж опаковката
Партиден номер: Виж опаковката
Предупреждения за опасност
H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.
H411 Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

Допълнителни Инструкции за Опасност
EUH401 За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда,
спазвайте инструкциите за
употреба.
Препоръки за безопасност
P280 Използвайте предпазни очила/ предпазна маска за лице.
P273 Да се избягва изпускане в околната среда.
P305 + ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение
на няколко минути.
P351 + Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно.
Продължавайте
P338 да промивате.
P337 + При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/
помощ.
P313
P391 Съберете разлятото.
P501 Съдържанието/контейнера да се изхвърли съгласно приложимите
разпоредби.
®™Trademark of The Dow Chemical Company (“Dow”) or an affiliated company of
Dow__

