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Pomocný prípravok v ochrane rastlín pre profesionálnych používateľov

TREND 90
Tekutý zmáčateľný prípravok vo forme koncentrátu pre riedenie vodou určený na kombinácie
s prípravkami na ochranu rastlín.
AKTÍVNA ZLOŽKA:
Isodecylalkohol ethoxylat

909 g/l
(90 % hm.)

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku:
Isodecylalkohol ethoxylat, CAS: 61827-42-7
OZNAČENIE:

GHS05

GHS07

Nebezpečenstvo
Škodlivý po požití.
Spôsobuje vážne poškodenie očí.
Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre
zdravie ľudí a životné prostredie.
Po manipulácii starostlivo umyte pokožku.
P264
Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.
P270
Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P280
P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou .
Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte
vo vyplachovaní.
Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ
P310
CENTRUM alebo lekára.
Zneškodnite obsah/nádobu v povolenej spaľovni odpadov / odovzdajte
P501
oprávnenému subjektu alebo vráťte dodávateľovi.
H302
H318
EUH401

Z4
Vt5
Vo3
Vč3

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo
koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá relatívne prijateľné.
Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo
koncentrácie je pre vtáky prijateľné.
Pre ryby a ostatné vodné živočíchy slabo jedovatý.
Prípravok pre včely s prijateľným rizikom pri dodržaní predpísanej dávky alebo
koncentrácie.
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V3

Riziko použitia prípravku je prijateľné pre dážďovky a iné pôdne mikroorgnizmy.

Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte návod na použitie!
Dbajte na to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo
voľnej prírode!
Neaplikujte v blízkosti hladín tečúcich a stojatých vôd! Dodržujte ochrannú zónu!
Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom. Nečistite aplikačné zariadenia v
blízkosti povrchových vôd.
Zabráňte kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov z poľnohospodárskych
dvorov a ciest.
Uložte mimo dosah zvierat a krmív pre zvieratá!
PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ
PONÚKANÝ, ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI. PROFESIONÁLNE
POUŽITIE.
V kombinácii s prípravkom na ochranu rastlín sa uplatňuje prísnejšia klasifikácia!
Výrobca:

FMC Corporation, 2929 Walnut Street, Philadelphia,
Pennsylvania 19104, USA

Držiteľ autorizácie:

FMC Agro Slovensko S.r.o., Jašíkova 2, 821 03 Bratislava

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

18-00358-PM

Dátum výroby:
Číslo výrobnej šarže:
Balenie:

uvedené na obale
uvedené na obale
1 L (HDPE) fľaša

Doba použiteľnosti:

2 roky od dátumu výroby

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU
TREND® 90 zlepšuje zmáčavosť postrekovej kvapaliny a umožňuje tak ľahšiu penetráciu
použitých herbicídov do rastlín.
NÁVOD NA POUŽITIE
Plodina
repa cukrová

Účel použitia
dvojklíčnolistové
buriny

Dávka/ha
0,05 %

Ochranná
doba
AT

Poznámka
(TM) Safari 50 WG

TM s herbicídmi,
fungicídmy a
insekticídmi
AT - spôsob použitia alebo určenia, ktoré nevyžadujú stanovenie ochrannej doby.
Ochranná doba je daná prípravkom na ochranu rastlín s kterým je tento produkt používaný.
všetky
plodiny
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PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV
Potrebné množstvo herbicídu vsypte / vlejte za stáleho miešania do nádrže postrekovača
naplnenej do polovice vodou, rozpustite, pridajte potrebné množstvo zmáčadla a doplňte vodou
na celkový objem a všetko dôkladne premiešajte. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite
vodou a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou
postrekovača. Výplachovú vodu vlejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu
zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov.
Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete. Zákaz opätovného
použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!
BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA
Pri postreku používajte ochranný pracovný oblek, ochranný tvárový štít alebo ochranné okuliare,
gumové rukavice a gumové topánky. Postrekujte iba za bezvetria alebo pri miernom vánku, v
tom prípade v smere vetra od pracujúcich. Pri práci dodržiavajte zákaz jedenia, pitia aj fajčenia.
Pred jedlom a po skončení práce sa umyte.
TREND® 90 je horľavá kvapalina (tr. IV, bod vzplanutia > 110 oC), ak sa prípravok dostane do
centra požiaru, tak tento haste najlepšie hasiacou penou, hasiacim práškom, prípadne pieskom
alebo zeminou. Vodu použite len vo forme jemnej hmly, a to len v tých prípadoch, ak je
zaručené, že kontaminovaná voda neprenikne do verejnej kanalizácie a nezasiahne zdroje
podzemných ani povrchových vôd.
Pri zásahu proti požiaru použite izolačné dýchacie prístroje, pretože pri horení môže dochádzať k
vzniku toxických splodín !
PRVÁ POMOC
Všeobecné pokyny:

Pokiaľ sa prejavia zdravotné ťažkosti alebo v prípade pochybností
vždy informujte lekára a predajte informácie z etikety / karty
bezpečnostných údajov.
Po nadýchaní aerosólu: Prerušte expozíciu, postihnutého presuňte na čerstvý vzduch,
nenechajte prechladnúť, v prípade potreby aplikujťe kyslík alebo
umelé dýchanie. Pokiaľ došlo k významnej expozícii konzultujte
s lekárom.
Po styku s pokožkou:
Odložte kontaminovaný odev. Okamžite umývajte mydlom a veľkým
množstvom pokiaľ možno teplej vody, dobre opláchnite. V prípade
potreby (príznaky podráždenia) vyhľadajte lekársku pomoc.
Po zasiahnutí očí:
Odstráňte kontaktné šošovky, pokiaľ ich používate. Okamžite
vyplachujte otvorené oči veľkým množstvom čistej vlažnej vody po
dobu minimálne 15 minút. Rýchlosť zabezpečenia prvej pomoci pri
zasiahnutí očí je pre minimalizáciu následkov rozhodujúca. V prípade
pretrvávajúcich príznakov podráždenia (slzenie, sčervenanie, pálenie,
pocit cudzieho predmetu v oku apod.) aj po vyplachovaní, vyhľadajte
odbornú lekársku pomoc, ktorú odporúčame vyhľadať vždy, keď boli
zasiahnuté oči s kontaktnými šošovkami. Kontaminované kontaktné
šošovky nie je možné znovu použiť a je treba ich zlikvidovať.
Po náhodnom požití:
Vypláchnite ústa, nevyvolávajte zvracanie. Osobe v bezvedomí nikdy
nič nepodávame ústami. V prípade nehody alebo ťažkostí vyhľadajte
lekársku pomoc a ukážte etiketu prípravku.
Pokiaľ bola vyhľadaná lekárska pomoc, informujte lekára o prípravku, s ktorým postihnutý
pracoval a o poskytnutej prvej pomoci. V prípade potreby je možné ďalší postup pri prvej
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pomoci (ako aj prípadnú terapiu) konzultovať s Národným toxikologickým informačným
centrom v Bratislave (tel. č. 254 774 166, ntic@ntic.sk).
ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA
Aplikačné zariadenie okamžite po použití vyprázdnite a opakovane vypláchnite čistou vodou,
prípadne s prídavkom detergentu. Hadice a trysky vypláchnite opakovane čistou vodou.
Nevyplachujte v dosahu zdrojov podzemných a recipientov povrchových vôd! Postrekovače
nevyplachujte na ornej pôde ani v blízkosti studní, zdrojov podzemných vôd a recipientov
povrchových vôd.
SKLADOVANIE
Prípravok skladujte v uzatvorených originálnych obaloch v uzamknutých suchých a vetrateľných
skladoch pri teplotách +5 až +30°C, oddelene od požívatín, krmív, hnojív, osív, liekov,
dezinfekčných prostriedkov a obalov od týchto látok. Pri skladovaní v originálnych obaloch je
doba použiteľnosti dva roky od dátumu výroby.
ZNEŠKODNENIE OBALOV A ZVYŠKOV
Vyprázdnený obal vymyte vodou a likvidujte ako ostatný odpad.
Nepoužitý prípravok v pôvodnom obale a prázdne obaly z prípravku odovzdajte v mieste zberu
domového odpadu špeciálne vytvoreného pre tento účel (v rámci triedenia odpadov) príslušnou
samosprávou (informujte sa u orgánu miestnej správy)! Obaly od prípravku sa nesmú znovu
používať na akékoľvek iné účely!
Poznámka
Výrobca zaručuje kvalitu prípravku iba v prípade, že je skladovaný v originálnych uzatvorených
obaloch. Neručí za škody vzniknuté nesprávnym skladovaním alebo nesprávnym použitím.
Zvláštne miestne faktory ako napríklad neobvyklé pôdne a klimatické podmienky alebo nové
odrody môžu byť príčinou nižšej účinnosti prípravku alebo poškodenia plodiny, za čo výrobca
tiež neručí.
Packaging / recycling symbol
Greenpoint / triangle with arrows „2“/ „HDPE“

Pictograms
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