NÁVOD K POUŽITÍ

OŠETŘENÍ POSTŘIKOVAČŮ
Ihned po ukončené aplikaci pesticidu, nejlépe ještě na ošetřovaném pozemku, do prázdné
nádrže napustíme čistou vodu (asi 10 - 15 % objemu nádrže) a necháme asi 15 minut cirkulovat.
Potom obsah nádrže vypustíme tak, aby výplach nevniknul do zdrojů a recipientů povrchových
vod. Je nutné dodržovat pravidla pro práci s pesticidy! Do prázdné nádrže napustíme opět čistou
vodu (10 - 20 % objemu nádrže), přidáme SAGROL NF 100 g / každých 100 l vody) a vzniklý sanační
roztok necháme cirkulovat alespoň 15 minut. Poté částí roztoku propláchneme postřikové zařízení a zbytek se vypustí na ošetřovaném poli. Zbytky sanačního roztoku opět vypláchneme vodou.
Takto ošetřený postřikovač je připraven k dalšímu bezpečnému použití.
MYTÍ A ČIŠTĚNÍ ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY
Hrubé nečistoty ze strojů a zařízení odstraníme oplachem tlakovou vodou. Potom použijeme roztok přípravku SAGROL NF (25 - 50 g / 10 l vody na ruční mytí, nebo 50 - 100 g / 10 l vody na vysokotlaké mytí WAP) a necháme asi 15 minut působit. Po zaschnutí povrchu se vytvoří antikorozní film,
který lze odstranit vodou. Oplachové vody se v případě kontaminace ropnými produkty zachycují
v jímkách s lapači olejů.
ANTIKOROZNÍ OCHRANA PŘED DLOUHODOBOU ODSTÁVKOU
Na předem očištěné a omyté stroje a zařízení zemědělské mechanizace nastříkejte zádovým postřikovačem ochranný roztok připravený z 100 - 150 g přípravku SAGROL NF v 10 l vody. Po vyschnutí se na povrchu vytvoří ochranný film, který zabraňuje korozi a prodlužuje životnost strojů
a zařízení.
HLAVNÍ VÝHODA POUŽITÍ SAGROLU
Při použití přípravku SAGROL NF dochází k adsorpci zbytků aktivních látek pesticidů, olejů a dalších organických nečistot a tím k jejich téměř úplnému odstranění z postřikovačů, což v případě
výplachu pouhou vodou anebo roztokem sody není vždy zaručeno. Nedostatečně vypláchnutý
postřikovač vodou anebo roztokem sody může způsobit silné poškození následně ošetřovaného
porostu.
DÁVKOVÁNÍ
Použití

Dávka přípravku SAGROL NF

Výplach a ošetření postřikovačů
– vnitřek nádrže

100g/100l vody ihned po postřiku

Mytí a čištění zemědělské techniky
– motory, podvozky, stacionární zařízení

ruční mytí: 25 - 50g/10l vody
tlakové mytí: 50 - 100g/10l vody

Antikorozní ochrana
– před dlouhodobou odstávkou zařízení

ruční aplikace: 100 - 150g/10l vody

Jedno zarovnané víčko = 50 g přípravku SAGROL NF

CHEMICKÉ A FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI, SLOŽENÍ
Směs jemně granulovaného metakřemičitanu sodného a tripolyfosfátu sodného.
OBSAH RIZIKOVÝCH PRVKŮ
Splňuje zákonem stanovené limity (mg/kg pomocné látky): Cd < 1; Pb < 10; Hg < 1; As < 20; Cr < 50.
NEBEZPEČNÁ LÁTKA
Chemický název

Koncentrace (%)

CAS

ES (EINECS)

Tripolyfosfát sodný

20-25

7758-29-4

231-838-7

Peruhličitan sodný

15

15630-89-4

239-707-6

Metakřemičitan sodný

30

10213-79-3

229-912-9

PODMÍNKY SKLADOVÁNÍ
Skladujte v dobře uzavřených původních obalech odděleně od potravin a krmiv v suchých skladech. Při nedostatečně uzavřených obalech pohlcuje přípravek vnější vlhkost. Chraňte před nepoučenými osobami a dětmi.
LIKVIDACE ZBYTKŮ
Zbytky předat oprávněné osobě k likvidaci dle zákona o odpadech.
BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI:
H318 Způsobuje vážné poškození očí. H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H272 Může zesílit požár; oxidant.
P280 Používejte ochranné rukavice PVC/ochranný oděv/univerzální ochranné brýle nebo
střední obličejový štít. P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte lékaře. P304+P340 PŘI
VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li
nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P501 Odstraňte
obsah/obal podle státních předpisů.
DOBA POUŽITELNOSTI
Při dodržení podmínek skladování minimálně 24 měsíců od data výroby uvedeném na etiketě.
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Výhradní distributor:
CHEMAP AGRO s.r.o., Dašice 475, 533 03
tel.: 466 670 941, www.chemapagro.cz
Výrobce:
BIOSFOR s.r.o., Slepotice 36, 533 02 Pardubice 2

