WETCIT™

číslo zápisu do úředního
registru: 1746-1C

Pomocný prostředek - adjuvant WETCIT™
Adjuvant – smáčedlo pro zlepšení funkce insekticidů, akaricidů, fungicidů, herbicidů, pomocných prostředků a
kapalných hnojiv; pro profesionální použití
Účinná složka: ethoxylované alkoholy 8,1 % w/w;
Další látky: pomerančový olej, dodecylbenzensulfonát sodný
Formulace: rozpustný koncentrát (SL)

H317: může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319: Způsobuje vážné podráždění očí.
H332: Zdraví škodlivý při vdechování.
Varování
P280 Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranné brýle/ obličejový štít.
P261A Zamezte vdechování par.
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsouli nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P304 + P340 PŘI VDECHNUTÍ. Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující
dýchání.
P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P502 Informujte se u výrobce nebo dodavatele o regeneraci nebo recyklaci.
EUH401: Dodržujte pokyny pro používáním, aby jste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy.
Neznečšťujte vody prostředkem nebo jeho obalem. Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchové vody.
Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a cest. Před použitím si přečtěte přiložené pokyny.
Výrobce a držitel rozhodnutí o zápisu do úředního registru: Oro Agri International Ltd., Postbus 8, 9285 ZV
Buitenpost, Nizozemsko
Distributor pro ČR: BIOCONT LABORATORY, spol. s r. o., Mayerova 784, 664 42 Modřice, tel 545 218 156,
www.biocont.cz
Číslo zápisu do úředního registru: 1749-1C
Balení: HDPE lahev 1 l, HDPE kanystr 5 l,

Použitelné do:
Číslo šarže:

Působení:
Prostředek WETCIT je adjuvant s penetračními vlastnostmi určený do tank mixu většiny přípravků na ochranu rostlin,
pomocných prostředků a kapalných hnojiv pro použití v zemědělství, zahradnictví a péči o travnaté plochy. Při
správném použití WETCIT příznivě ovlivňuje smáčivost a přilnavost aplikační kapaliny, omezuje úlet postřiku.
WETCIT také umožňuje lepší distribuci i na ty části rostlin, které nejsou při aplikaci přímo zasaženy. Při použití
smáčedla WETCIT je možné snížit množství aplikační kapaliny.
Návod k použití:
Oblast použití
Všechny plodiny

Účel použití
Zlepšení vlastnosti
aplikační kapaliny

AT jde o způsob použití nebo určení, které stanovení ochranné lhůty nepotřebují.

Dávkování
0,1 – 0,2%

OL
AT

poznámka
TM kromě přípravků obsahujících rostlinné
oleje a morforegulátory

WETCIT™

číslo zápisu do úředního
registru: 1746-1C

Aplikace a mísitelnost:
WETCIT je určen pro tank mix s povolenými přípravky na ochranu rostlin, pomocnými prostředky a kapalnými
hnojivy, kromě přípravků obsahujících rostlinné oleje a morforegulátorů. Použití a OL se řídí přípravkem, pomocným
prostředkem či kapalným hnojivem, se kterým je WETCIT míchán. Řiďte se též pokyny uvedenými na etiketách
produktů použitých pro TM. Předem ověřte reakci rostlin na ošetření na omezeném vzorku rostlin. V případě
pochybností si vyžádejte informaci u výrobce. Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě
ve směru po větru od dalších osob. Při aplikaci nesmí být zasaženy jiné porosty v okolí ošetřované plochy. WETCIT je
aplikovatelný běžnými pozemními postřikovači a rosiči, které zajistí rovnoměrné dávkování. Dávka aplikační kapaliny
je závislá na použitém přípravku na ochranu rostlin.
Příprava postřikové kapaliny: Dodržujte pokyny pro přípravu postřikové kapaliny daného přípravku. Naplňte tank
asi na 90 % požadovaného množství postřikové kapaliny. Za stálého pomalého míchání přidejte potřebné množství
WETCITu a doplňte vodou na požadované množství. Připravený naředěný roztok musí být spotřebován do 12 hodin.
Čistění aplikačního zařízení: Aplikační zařízení po ukončení práce vypláchněte čistou vodou. V případě čisticích
prostředků postupujte dle návodu k jejich použití. Pokud návod k použití pesticidu obsahuje odlišný způsob čištění
aplikačního zařízení, dodržujte způsob uvedený v daném návodu.
Skladování: Skladujte v suchých a chladných místnostech při teplotě 5 až 25 °C. Chraňte před mrazem a přímým
slunečním a tepelným zářením. Uchovávejte v originálním uzavřeném obalu, odděleně od potravin, nápojů a krmiv.
Doba skladovatelnosti je 2 roky od data výroby při správném skladování v původních neporušených obalech.
Likvidace obalů a zbytků: Zbytky postřikové jíchy se naředí 1 : 5 vodou a bezezbytku vystříkají na ošetřovanou
plodinu. Vypláchnuté obaly mohou být likvidovány jako komunální odpad. Použité obaly se dále nepoužívají.
Kontaminované obaly a neupotřebitelné zbytky přípravku, resp. přípravky s prošlou záruční lhůtou se likvidují rovněž
předáním do schválené spalovny.
Bezpečnostní opatření:
Při práci s prostředkem WETCIT používejte vhodné osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP), případně se použijí
ochranné prostředky podle rizikovějšího přípravku v tank mixu směsí.
Ochrana hlavy a dýchacích orgánů: není nutná.
Ochrana rukou: gumové nebo plastové rukavice označené piktogramem pro chemická nebezpečí podle ČSN EN
420+A1 s uvedeným kódem podle přílohy A k ČSN EN 374-1.
Ochrana očí a obličeje: bezpečnostní ochranné brýle nebo obličejový štít (ČSN EN 166).
Ochrana těla: celkový ochranný oděv z text. materiálu (ČSN EN 14605+A1 nebo 13034+A1).
Dodatečná ochrana nohou: gumové nebo plastové holínky (ČSN EN ISO 20346 nebo 20347) s ohledem na práci
v zemědělství.
Při manipulaci s prostředkem, po skončení práce, až do odložení pracovního oděvu a dalších OOPP a do důkladného
umytí, nejezte, nepijte a nekuřte. Při manipulaci s WETCIT tem nepoužívejte kontaktní čočky. Pracovní oděv a OOPP
před dalším použitím vyperte, resp. očistěte. Poškozené OOPP je třeba urychleně vyměnit. Práce s pomocným
prostředkem je nevhodná pro alergické osoby, zakázána pro těhotné a kojící ženy a mladistvé.
První pomoc:
Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností uvědomte lékaře a poskytněte mu
informace ze štítku či příbalového letáku. Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o přípravku, se kterým
postižený pracoval, a o poskytnuté první pomoci. Další další postup první pomoci lze konzultovat s Toxikologickým
informačním střediskem: Telefon nepřetržitě: 224 919 293 nebo 224 915 402.
Při nadýchání: Přerušte expozici, přejděte mimo ošetřovanou oblast
Při zasažení kůže: Odstraňte zasažený oděv. Zasažené části pokožky umyjte vodou a mýdlem
Při zasažení očí: Odstraňte kontaktní čočky a při otevřených víčkách vyplachujte – zejména prostory pod víčky –
čistou pokud možno vlahou tekoucí vodou po dobu 10 minut a poté neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc
Při náhodném požití: Ústa vypláchněte vodou, nevyvolávejte zvracení.

