
ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
H318: Предизвиква сериозно увреждане на очите.
P280: Да се носят предпазни ръкавици / предпазно облекло / предпазни очила / предпазна маска за лице.
P305 + 351 + 338: При контакт с Очите: Промийте внимателно с вода в продължение на няколко минути. 
Свалете контактните лещи, ако има такива и напревете продължителна промивка на очите.
SP1: Не замърсявайте водата с продукта и опаковката му (Не почиствай екипа за работа с продукта близко 
до течащи води. Избягвайте замърсяването чрез отводнителните системи на обектите или пътищата)
EUH 401: За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда в съответствие с инструкциите 
за употреба.
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ВНИМАТЕЛНО ПРОЧЕТЕТЕ ИНСТРУКЦИИТЕ ЗА УПОТРЕБА, ПРЕДИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРОДУКТА.ЗА ПОЛЗВАНЕ ОТ ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ.
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Да се пази от замръзване



Произведен и регистриран от: 
Венчура Агросайнсис Лимитед
20-22 Венлок Роад, 
Лондон Н1 7ГЮ, Англия
Телефон: +44 /0/ 1480 810137
Е-поща: office@global-adjuvants.com

Мерки за безопасност при работа:  
Когато се използва продукта в комбинация с пестициди, трябва да се следват всички 
инструкции по безопасност при работа. 
ДА СЕ НОСИ ПОДХОДЯЩО ЗАЩИТНО ОБЛЕКЛО (ГАЩЕРИЗОН), ПОДХОДЯЩИ ПРЕДПАЗНИ 
РЪКАВИЦИ, ГУМЕНИ БОТУШИ, ЗАЩИТА НА ЛИЦЕТО (МАСКА ЗА ЛИЦЕ), при работа с 
концентрата.
В СЛУЧАЙ НА ЗЛОПОЛУКА ИЛИ НЕРАЗПОЛОЖЕНИЕ, ДА СЕ ПОТЪРСИ МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ 
(ПОКАЖЕТЕ ЕТИКЕТА КЪДЕТО Е ВЪЗМОЖНО).
ДА СЕ СЪХРАНЯВА В ОРИГИНАЛНАТА ОПАКОВКА, ПЛЪТНО ЗАТВОРЕН, НА СИГУРНО МЯСТО.
КОГАТО СЕ ИЗПОЛЗВА ДА НЕ СЕ ЯДЕ, ПИЕ ИЛИ ПУШИ.
ДА СЕ ИЗМИЯТ РЪЦЕТЕ И ОТКРИТИТЕ ЧАСТИ НА КОЖАТА ПРЕДИ ХРАНЕНЕ И СЛЕД РАБОТА.

В СЛУЧАЙ НА ИНЦИДЕНТ:
Препоръки при случай на интоксикация или инцидент:
Основни мерки за действие:
Извадете пострадалия от замърсената зона и отстранете замърсеното облекло.
В случай при контакт с очите, първо махнете контактните лещи при наличие на такива и 
измийте обилно с вода в продължение на 15 мин.
При контакт с кожата, измийте обилно с вода и сапун, без да търкате.
В случай на поглъщане на препарата, да не се предизвиква повръщане и да не се приема 
нищо през устата.
Поставете пострадалия в легнало положение.
Запазете телесната му температура.
Контролирайте дишането му и ако е необходимо приложете изкуствено дишане.
Ако пострадалия е в безсъзнание, поставете го в легнало положение, на една страна, като 
главата е в положение по- ниско от тялото и със полусвити в коленете крака.
Ако е необходимо транспортирайте пострадалия в най - близкия медицински център и 
носете етикета на продукта.

В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ, НЕ ОСТАВЯЙТЕ ПОСТРАДАЛИЯ САМ.

В случай на интоксикация се обадете на националния институт по токсикология: 
Многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина “Н.И.Пирогов” - 
„Токсикология”.Тел.: 02/9154233; 02/9154346; Единен Европейски номер за спешни   
повиквания -112

Eкспозиция може да предизвика:
Зачервяване на очите, кожата, носната кухина и дихателните пътища.

Терапевтична консултация за лекари и медицински лица
Симптоматично лечение.

Съхранение и Унищожаване на опаковки и остатъци от продукта:
ИЗМИЙТЕ МНОГО ДОБРЕ КОНТЕЙНЕРА И ГО УНИЩОЖЕТЕ БЕЗОПАСНО.
ПРИ НИКАКЪВ СЛУЧАЙ НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ПРАЗНИТЕ ОПАКОВКИ ПОВТОРНО! 
Трикратно изплакване на празните опаковки с вода, като водите от изплакването се изливат 
в резервоара на пръскачката;
Отпадъците от препарата като остатъчни количества и опаковки да се събират в специално 
плътно затварящи се обозначени съдове, да се съхраняват временно след което да се 

предават на лица, притежаващи разрешение по реда на чл. 37 от Закона за Управление на 
отпадъците.

Разрешени приложения и дозировки:
Спредекс е универсален суперомокрител от ново поколение за пестициди и листни торове 
с двойно овлажняваща мощност. 
Спредекс е течен концентриран, разреждащ се препарат с помощно действие за 
подобряване на химико - физичните качества на пестициди, увеличаване на тяхната сила, 
продължителност и овлажняващи свойства.  Съставен е от 20% Алкил - полигликол етер. 
Продуктът е в течно състояние, като разтворим концентрат. Използва се при пръскане на 
селскостопански посеви и насаждения.

Обща употреба: Използвайте до 0.05%, с инсектициди и фунгициди и до 0.3% максимум 
за хербициди.

Примерни дозировки: 

Употреба Концентрат Вода Норма/ДКА

Инсектициди 0.05% от работния 
разтвор 50 мл / 100 л 10 мл-15 мл

Фунгициди 0.05% от работния 
разтвор 50 мл / 100 л 10 мл -15 мл

Хербициди 0.1% от работния 
разтвор 100 мл / 100 л 20 мл-30 мл

Начин на употреба:
Добавете продукта във фитосанитарния разтвор за по-добро омокряне на третираните 
растения и според пестицида, който ще се използва.

Съвместимост:
Спредекс  може безопасно да се използва по всички посеви с пестициди, растежни 
регулатори и листни торове и е съвместим с повечето от тях.
При съмнение, смесете малко количество от продукта, преди добавянето му към 
резервоара на пръскачката.
Винаги се консултирайте първо с етикета на пестицида. Не използвайте в смеси с друго 
помощно вещество или ако условията не препоръчват от партниращия пестицид или тор.

ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ
Чрез старателни и прецизни изследвания е доказано, че продуктът е годен за използване 
при спазване на нашите указания за употреба, съхранение и транспорт. Тъй като 
приложението, транспорта и съхранението са извън нашето влияние и не можем да 
предвидим произтичащите от това последствия, ние изключваме всяка наша отговорност 
при евентуални щети по тези причини.
За да се избегнат рисковете за човешкото здраве и околната среда, 
спазвайте инструкцията за употреба.
ДАННИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ: Информационният лист за безопасност е на разположение при 
поискване.
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