SILWET® GOLD

ADJUVANT

Märgaja taimekaitsevahendite ja väetiste
pritsimislahusele
Ohtlikud koostisained: 134180-76-0
polüalküleenoksiidmodifitseeritud
heptametüültrisiloksaan

HOIATUS

Sissehingamisel kahjulik
Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime
Vältida tolmu/suitsu/gaasi/udu/auru/pihustatud aine
sissehingamist
Käidelda üksnes välitingimustes või hästi ventileeritavas
kohas
SISSEHINGAMISE KORRAL: toimetada isik värske õhu
kätte ja hoida asendis, mis võimaldab kergesti hingata
Halva enesetunde korral võtta ühendust
MÜRGISTUSTEABEKESKUSEGA/arstiga
Mahavoolanud toode kokku koguda
Sisu/mahuti kõrvaldada vastavalt kohalikele eeskirjadele
ohtlike jäätmete kogumispunktis
EE-SLG-103-02 (0419)

1L

Partii nr.:
Pakkimise kuupäev:

v.t. pakendil
v.t. pakendil

Vältimaks ohtu inimesele ja keskkonnale tuleb järgida
kasutusjuhendi nõudeid
Kahjulik sissehingamisel. Mürgine veeorganismidele, võib
põhjustada pikaajalist vesikeskkonda kahjustavat toimet.
Hoida lastele kättesaamatus kohas. Hoida eemal toiduainest,
joogist ja loomasöödast. Käitlemise ajal söömine, joomine ja
suitsetamine keelatud. Vältida udu sissehingamist. Vältida
silma sattumist. Keskkonnasaaste vältimiseks kasutada
sobivat pakendit.
Tootja ja pakendaja:
Momentive Performance Materials Inc.
10851 Energy Highway (formerly 3500 South State Route 2)
Friendly, WV 26146, USA
Maaletooja:
Scandagra Eesti AS
Tähe 13, Viljandi, EE71012, Estonia
Tel. +372 435 4333
Fax +372 434 9271
Reg. No.: 10188677
VAT: EE100155305
Email: sekretar@scandagra.ee

Ohutusnõuded
Ohutuse tagamiseks järgida kehtivaid taimekaitsevahendite ohutu
kasutamise nõudeid ja muude kehtivate ohutuseeskirjade nõudeid.
Keskkonnaohutus
Vältida preparaadi jääkide, töölahuse ning taara ja seadmete pesuvee
sattumist veekogudesse ja kanalisatsiooni. Taara purunemisel
väljavoolanud preparaat katta liiva, saepuru või muu absorbendiga
kuni preparaat on täielikult segunenud. Segu koguda spetsiaalse
markeeringuga anumasse ja anda üle ohtlike jäätmete käitlejale. Järgida
kehtivate ohutuseeskirjade nõudeid.
Esmaabi
Nahale sattumisel koheselt eemaldada saastunud rõivad ja pesta rohke
vee ja seebiga. Ärritusnähtude korral pöörduda arsti poole ja näidata
arstile preparaadi pakendit või etiketti.
Silma sattumisel koheselt loputada avatud silma voolava vee all
vähemalt 15 minuti vältel. Pöörduda arsti poole ja näidata arstile
preparaadi pakendit või etiketti.
Allaneelamisel koheselt loputada suud veega. Pöörduda arsti poole ja
näidata arstile preparaadi pakendit või etiketti.
Sissehingamisel koheselt toimetada kannatanu värske õhu kätte.
Hingamisraskuste korral anda hapnikku või teha kunstlikku hingamist.
Pöörduda arsti poole ja näidata arstile preparaadi pakendit või etiketti.
Hädaabi telefon 112
Hoiustamine
Säilitada jahedas, temperatuuril -10...+30°C, kuivas, hea ventilatsiooniga
ruumis, tihedalt suletud originaalpakendis, eraldi toiduainetest,
joogiveest, ravimitest, kosmeetikavahenditest, väetistest, seemnetest
ja loomasöödast. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Nõuetekohasel
hoidmisel avamata originaalpakendis on säilivusaeg 3 aastat.
Kasutamine
Silwet Gold lisamine pritsimislahusele parandab märgavust ja
vähendab vahutamist. Silwet Gold lisatakse pritsimislahusesse
segukomponentidest viimasena ja enne paagi lõplikku veega täitmist.
Pritsimistöö teostamise aja, tööoote ja ooteaja valikul lähtuda
kasutatava pestitsiidi etiketil toodust. Silwet Goldi võib kasutada
kuni 3 korda hooajal. Soovitav pritsimislahuse reaktsiooni vahemik
on pH 5 – 8. Sobiva reaktsiooniga pritsimislahust võib kasutada kuni
24 tunni jooksul valmistamisest. Soovitavast vahemikust välja jääva
reaktsiooniga lahus kasutada ära kohe peale valmistamist. Silwet Gold’i
kasutamisel koos väetiste või taimekaitsevahenditega võib ilmenda
pritsimissegu fütotoksiline mõju. Seetõttu on soovitav võimaliku
kahjustuse hindamiseks teha enne töötlemist proov väikesel alal.

Kulunorm
“Silwet Gold’i kulunorm on 0,025 – 0,1% pritsimislahuse mahust ehk 25
– 100 ml / 100 l. Silwet Gold’i kulunormi valikul juhinduda järgnevast:
• mitte ületada maksimaalset kulunormi
• arvestada teiste segukomponentide etiketil tooduga
• üldjuhul on piisav madalam kulunorm vahemikus 0,025 – 0,05%
pritsimislahuse mahust ehk 25 – 50 ml / 100 l
• kontaktse ja/või selektiivse toimega taimekaitsevahendite puhul
kasutada Silwet Gold’i madalamaid kulunorme
• süsteemse toimega fungitsiidide ja insektitsiidide või üldhävitavate
herbitsiidide puhul võib kasutada Silwet Gold’i suuremaid
kulunorme
• suuremaid kulunorme võib kasutada kõrge (>50 cm) ja tiheda
taimiku puhul, kui on oluline pritsimislahuse kandmine alumistele
taimeosadele
• suuremate kulunormide puhul võib esineda pritsimislahuse taimelt
maha valgumist, selle vältimiseks võib vähendada pritsimistöö
veekulu”
Taara kahjutustamine
Taara korduvkastuamine ei ole lubatud. Tühi pakend loputada 3
korda, loputusvesi lisada töölahusesse. Loputatud pakend muuta
kasutuskõlbmatuks ja viia ohtlike jäätmete vastuvõtukohta. Preparaadi
jäägid ja puhastamata pakendid on keskkonnaohtlikud ja kuuluvad
hävitamisele vastavalt kehtivatele nõuetele.
Vastutus
Toote toimet ja teisi omadusi mõjutavad hoiustamise, käitlemise
ja kasutamise tingimused ja asjaolud (sh. ka ilm, muld, vesi,
segukomponendid, tõrjutavate kahjurorganismide resistentsus jt.),
mida tootja ega edasimüüja ei saa kontrollida või ette näha. Sellest
tulenevalt ei ole garantiid toote kõlblikkusele ja toimivusele mistõttu
tootja ega edasimüüja ei vastuta toote tõhususe puudujäägi või toote
hoiustamise, käitlemise ja kasutamisega seotud kahju eest.
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