Zakupu środków ochrony roślin dokonuj wyłącznie w licencjonowanych punktach sprzedaży,
w oryginalnych i nieuszkodzonych opakowaniach. Środek powinien posiadać czytelną i napisaną
w języku polskim etykietę-instrukcję stosowania. Zwróć uwagę, czy preparat nie jest przeterminowany.
Zachowaj dowód zakupu.
Przed użyciem produktu przeczytaj
etykietę – instrukcję stosowania.
Sprawdź okres karencji i prewencji.

Puste i wypłukane opakowanie
umieść w specjalnym worku i zwróć
do miejsca zakupu.

Podczas przygotowania cieczy roboczej
i mycia aparatury stosuj odzież
ochronną: kombinezon lub fartuch,
rękawice nitrylowe, obuwie gumowe,
maskę przeciwpyłową lub przeciwko
oparom, okulary oraz nakrycie głowy
– odpowiednio do potrzeb.

Używaj ciągnika z kabiną, która
znacznie zmniejsza ryzyko kontaktu
ze środkami ochrony roślin.

Przechowuj środki w pomieszczeniu
o temperaturze 0-30 °C, niedostępnym
dla dzieci, osób postronnych i zwierząt.

Sprawdź, czy rękawice nie są
uszkodzone, załóż je na czyste
i osuszone ręce. Po zakończeniu prac
umyj i zdejmij rękawice, umyj starannie
ręce i twarz.

W przypadku kontaktu z produktem
natychmiast przemyj skórę wodą
i mydłem. Jeśli środek dostanie się do
oczu, przemywaj dużą ilością bieżącej
wody przez co najmniej 10 minut.
Po połknięciu środka nie wywołuj
wymiotów. W obu przypadkach
natychmiast skontaktuj się z lekarzem,
pamiętając, aby pokazać mu etykietę
stosowanego produktu.

Dokładnie odmierz potrzebną ilość
środka i przygotuj ciecz roboczą z dala
od dzieci, osób postronnych
i zwierząt.
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Po wykonaniu zabiegu dokładnie umyj
cały opryskiwacz, nie zapominając
o jego górnej ścianie i filtrach.

Opakowanie po środku trzykrotnie
wypłucz, przelewając popłuczyny
do opryskiwacza.

Więcej informacji: www.grunttobezpieczenstwo.pl
Czekamy na Twoje pytania:
604 158 569, 601 273 576

Ośrodki toksykologiczne, pomoc medyczna:
Gdańsk
Kraków
Lublin
Łódź
Poznań

– 58 682 04 04
– 12 411 99 99
– 81 740 89 83
– 42 657 99 00
– 61 847 69 46

Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa,
tel. 22 572 36 12, fax 22 572 36 03

Rzeszów
Sosnowiec
Tarnów
Warszawa
Wrocław

– 17 866 44 09
– 32 266 11 45
– 14 631 54 09
– 22 619 66 54
– 71 343 30 08

www.bayercropscience.pl

