Αριθµός Καταχώρησης Ε.Μ.Χ.Π.: 2289

ΟΔΗΓIΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
Συνιστάται η εφαρμογή του TREND 90 SL σε δόση 50-150 κ.εκ./100 λίτρα
ψεκαστικού διαλύματος (0.05% -0.15% κατ’ όγκον) σε ανάμειξη με το
ζιζανιοκτόνο στην εγκεκριμένη δοσολογία.
ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ/ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Καθολικός ψεκασμός σε ανάμειξη με εγκεκριμένο ζιζανιοκτόνο στην συνιστώμενη δόση.
Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: Ισχύει η τελευταία επέμβαση
πριν τη συγκομιδή των αντίστοιχων ζιζανιοκτόνων σκευασμάτων με τα οποία
συνδυάζεται.
ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
Το TREND 90 SL συνδυάζεται με εγκεκριμένα ζιζανιοκτόνα, (όπως π.χ. RUSH 25
WG (rimsulfuron 25%), GRID WG (rimsulfuron 50% + thifensulfuron 25%), TASK WG
(rimsulfuron 3,26% + dicamba 60,87%), SAFARI WG (triflusulfuron-methyl 50%),
GULLIVER 50 WG (azimsulfuron 50% β/β), και λοιπά εγκεκριμένα ζιζανιοκτόνα
στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις εφόσον στην ετικέττα τους αναγράφεται
ότι συνδυάζονται με επιφανειοδραστική ουσία.
Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος – Συνθήκες αποθήκευσης:
Διατηρείται σταθερό για τουλάχιστον 2 χρόνια, στην αρχική του απαραβίαστη
συσκευασία, μακριά από οξειδωτικούς παράγοντες σε χώρο δροσερό καλά
αεριζόμενο σε θερμοκρασίες από 5° –50°C.
Μην ρυπαίνεται τα νερά με το σκεύασμα ή την συσκευασία του. (Μη
καθαρίζετε τον εξοπλισμό ψεκασμού κοντά σε επιφανειακά ύδατα/
αποφύγετε την μόλυνση / Αποφύγετε τη μόλυνση μέσω των υπονόμων
από αυλές και δρόμους).
Προμηθευτής: Du Pont de Nemours (France) S.A.S, Γαλλία
Διανομέας: ΝΤΥ ΠΟΝΤ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
Ύδρας 2 και Λ.Κηφισίας 280 - 152 32 Χαλάνδρι, Αθήνα - Τηλ: 210 688 9700
Συσκευαστής: CHEMARK Ltd.
H-8182 - Peremartongyartelep, P.O. Box 31. Ουγγαρία

Μη ιονιζόμενη επιφανειοδραστική ουσία που βελτιώνει
την δράση των ζιζανιοκτόνων.
ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

DuPont™
Υδατοδιαλυτό υγρό (SL)

isodecyl alcohol ethoxylate (ισοντεσύλ αλκοόλ εθοξυλέιτ)
Εγγυημένη σύνθεση: isodecyl alcohol ethoxylate
Βοηθητικές ουσίες:

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ
ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΣΟΒΑΡΗ
ΟΦΘΑΛΜΙΚΗ ΒΛΑΒΗ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

- Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.
- Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά
λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο.
Συνεχίστε να ξεπλένετε.
- Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.
- Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σε εγκεκριμένη μονάδα καύσης.

® Σήμα κατατεθέν της E.I. DuPont de Nemours & Co. (Inc.).
ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ / ΗΜ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ:
ΒΛΕΠΕ ΠΑΝΩ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

TREND 90SL GR 500ML HU04 JLB K-40485.indd 1

90 % β/ο
10 % β/ο

K-40485/31609 - GREECE

500 ml

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:
Σε περίπτωση εισπνοής: Να μεταφερθεί ο άρρωστος στον καθαρό αέρα.
Εάν χρειαστεί να χορηγηθεί οξυγόνο ή να γίνει τεχνητή αναπνοή.
Συμβουλευτείτε γιατρό μετά από σημαντική έκθεση.
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Ξεπλύντε αμέσως με άφθονο νερό
και σαπούνι ενώ αφαιρείται τα μολυσμένα ρούχα και παπούτσια.
Συμβουλευτείτε γιατρό.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύντε αμέσως με άφθονο νερό
για τουλάχιστον 15 λεπτά. Κρατείστε τα μάτια ανοιχτά ενώ ξεπλένετε.
Καλέστε γιατρό αμέσως.
Σε περίπτωση κατάποσης: Πιείτε αμέσως 1-2 ποτήρια νερό. Μην προκαλέσετε
εμετό χωρίς ιατρική συμβουλή. Να μην χορηγηθεί τίποτα από το στόμα σε
άτομο που έχει χάσει τις αισθήσεις του. Σε περίπτωση κατάποσης, ζητείστε
αμέσως ιατρική συμβουλή. (Δείξτε την ετικέττα όπου είναι δυνατόν).
Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77.93.777
ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ,
ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ.
Στόχος για τον οποίον προορίζεται:
Το TREND 90 SL είναι μη ιονιζόμενη επιφανειοδραστική ουσία που βελτιώνει την
δράση των ζιζανιοκτόνων. Ελαττώνει την επιφανειακή τάση καθιστώντας τις
σταγόνες του ψεκαστικού υγρού μικρότερες και ομοιόμορφες. Με τον τρόπο αυτό
βοηθάει στην καλύτερη κάλυψη ολόκληρου του φυλλώματος από το ψεκαστικό
υγρό αυξάνοντας την προσκολλητική και διεισδυτική ικανότητα του διαλύματος
στα φύλλα. Η σκληρότητα (ή μαλακότητα του νερού) δεν επηρεάζει αρνητικά την
απόδοση του προϊόντος.
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ
Να χρησιμοποιείται πάντα καθαρός ψεκαστήρας. Γεμίζεται πρώτα το βυτίο κατά το
¼ με νερό, με συνεχή ανάδευση, προστίθεται η απαιτούμενη δόση ζιζανιοκτόνου.
Απογεμίζεται το βυτίο ψεκασμού και προστίθεται το TREND 90 SL. Τα κενά υλικά
συσκευασίας καταστρέφονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία φροντίζοντας
πάντα να μην μολυνθούν επιφανειακά ή υπόγεια νερά (μακριά από αρδευτικούς
αγωγούς και πηγάδια).
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