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PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN 
 

Betasana Trio SC 
 

Selektivﾐí postřikový posteﾏergeﾐtﾐí herHiIidﾐí přípravek ve forﾏě suspeﾐzﾐího 

koﾐIeﾐtrátu pro ředěﾐí vodou proti jedﾐoletýﾏ dvouděložﾐýﾏ a jedﾐoletýﾏ lipﾐiIovitýﾏ 
plevelůﾏ v  cukrovce. 

 

Účiﾐﾐé látky: desmedifam 15 g/l (1,5 % hmot.) 

 ethofuﾏesát 115 g/l (11,3 % hmot.) 

 fenmedifam 75 g/l (7,4 % hmot.) 

 

Další ﾐeHezpečﾐé látk┞ ふsložk┞/koforﾏulaﾐt┞ぶ oHsažeﾐé v přípravku: beﾐzeﾐsulfoﾐová 

kyselina, C10-16-alk┞lderivát┞, sloučeﾐiﾐ┞ s ヲ-propanaminem; alkoholy, C12-15, 

etho┝┞lovaﾐé ふヱ< ﾏol EO <ヲ.ヵぶ; triHut┞l-fosfát; ヱ,ヲ-benzisothiazol-3(2H)-on 

 

  

VAROVÁNÍ 
HンヱΑ Může v┞volat alergiIkou kožﾐí reakci. 

HンヱΓ )půsoHuje vážﾐé podrážděﾐí očí. 
Hヴヱヱ To┝iIký pro vodﾐí orgaﾐisﾏ┞, s dlouhodoHýﾏi účiﾐk┞. 
 

PヲΑン )aHraňte uvolﾐěﾐí do životﾐího prostředí. 
PヲΒヰ Používejte oIhraﾐﾐé rukaviIe/oIhraﾐﾐý oděv/oIhraﾐﾐé Hrýle/oHličejový štít. 
Pンヰヵ + Pンヵヱ + PンンΒ PŘI )ASAŽENÍ OČÍ: Několik ﾏiﾐut opatrﾐě v┞plaIhujte vodou. V┞jﾏěte 
koﾐtaktﾐí čočk┞, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve v┞plaIhováﾐí. 
PンンΑ + Pンヱン Přetrvává-li podrážděﾐí očí: V┞hledejte lékařskou poﾏoI/ošetřeﾐí. 
PンΓヱ Uﾐiklý produkt seHerte. 
P501 Odstraňte oHsah/oHal předáﾐíﾏ oprávﾐěﾐé osoHě. 
 

EUH401 Dodržujte pok┞ﾐ┞ pro používáﾐí, aH┞ste se v┞varovali rizik pro lidské zdraví a životﾐí 
prostředí. 
 

SP1  Nezﾐečišťujte vod┞ přípravkeﾏ ﾐeHo jeho oHaleﾏ. ふNečistěte aplikačﾐí zařízeﾐí 
v Hlízkosti povrIhovýIh vod / ZaHraňte koﾐtaﾏiﾐaIi vod splaIheﾏ z farem a z cest). 

SPe3 )a účeleﾏ oIhraﾐ┞ vodﾐíIh orgaﾐisﾏů sﾐižte úlet dodržeﾐíﾏ ﾐeošetřeﾐého 
oIhraﾐﾐého pásﾏa ヴ ﾏ vzhledeﾏ k povrIhové vodě. 

SPe1 )a účeleﾏ oIhraﾐ┞ půdﾐíIh orgaﾐisﾏů ﾐeaplikujte teﾐto přípravek, jestliže oHsahuje 
účiﾐﾐou látku ethofuﾏesát víIekrát ﾐež jedﾐou za tři rok┞. 

SPe1 )a účeleﾏ oIhraﾐ┞ podzeﾏﾐí vod┞ ﾐeaplikujte teﾐto přípravek ﾐeHo jiﾐý, jestliže 
oHsahuje účiﾐﾐou látku ethofuﾏesát, víIekrát ﾐež jedﾐou za tři rok┞ ﾐa stejﾐéﾏ 
pozemku v ﾏa┝iﾏálﾐí aplikačﾐí dávIe ヱ kg úč.l./ha za rok. 
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OP II. st. Přípravek je v┞loučeﾐ z použití v oIhraﾐﾐéﾏ pásﾏu II. stupﾐě zdrojů povrIhové  
         vody. 

 

Před použitíﾏ si přečtěte přiložeﾐý ﾐávod k použití. 
 

Evideﾐčﾐí číslo přípravku:  4575-1 

 

 

Držitel rozhodﾐutí o povoleﾐí a výroHIe přípravku:  
UPL Europe Ltd., The Centre, 1st Floor, Birchwood Park, Cheshire, WA3 6YN Warrington, 

Velká Britáﾐie ふtel.: +ヴヴふヰぶヱΓヲヵΒヱΓΓΓΓぶ  
DistriHutor pro Českou repuHliku: Suﾏi Agro CzeIh s.r.o., Na Strži ヶヵ, ヱヴヰ ヰヰ Praha ヴ  
(tel.: +420 261 090 281-6) 

 

Baleﾐí a oHjeﾏ:  1 l, 5 l, 10 l a 20 l HDPE kanystr 

Datuﾏ výroHy:  uvedeno na obalu 

Datum exspirace:  uvedeno na obalu 

Číslo šarže:   uvedeno na obalu 

 

DoHa použití: Při správﾐéﾏ skladováﾐí v původﾐíIh ﾐeporušeﾐýIh oHaleIh je doba 

použitelﾐosti přípravku ヲ rok┞ od data výroH┞. 
Přípravek, u ﾐěhož prošla doHa použitelﾐosti, lze uvádět ﾐa trh po doHu ヱ roku, jestliže se 
prokáže ﾐa základě aﾐalýz┞ odpovídajíIího vzorku, že se jeho IheﾏiIké a f┞zikálﾐí vlastﾐosti 
shodují s vlastﾐostﾏi, ﾐa jejiIhž základě H┞lo uděleﾐo povoleﾐí. LaHoratorﾐí rozHor┞ 
přípravku pro teﾐto účel zajistí vlastﾐík přípravku u akreditovaﾐé laHoratoře pro přípravk┞ ﾐa 
ochranu rostlin a prodloužeﾐou doHu použitelﾐosti je poviﾐeﾐ v┞zﾐačit ﾐa oHalu přípravku. 
 

PŮSOBENÍ PŘÍPRAVKU:  

Betasaﾐa Trio SC je selektivﾐí posteﾏergeﾐtﾐí herHiIid se širokýﾏ spektreﾏ účiﾐﾐosti proti 
jedﾐoletýﾏ dvouděložﾐýﾏ plevelůﾏ a ﾐěkterýﾏ jedﾐoletýﾏ traváﾏ. PůsoHeﾐí tří účiﾐﾐýIh 
látek se vhodﾐě doplňuje, proto ﾏá Betasaﾐa Trio SC velﾏi doHrý koﾐtaktﾐí i reziduálﾐí 
účiﾐek ﾐa široké spektruﾏ plevelů. Účiﾐﾐé látk┞ fenmedifam a desmedifaﾏ patří IheﾏiIk┞ 
do skupiny karHaﾏátů, jsou přijíﾏáﾐ┞ pouze přes list┞ a huHí vzešlé plevele. Účiﾐﾐá látka 
ethofuﾏesát patří IheﾏiIk┞ ﾏezi Heﾐzofuraﾐ┞, půsoHí přes list┞ i kořeﾐ┞, je rozváděﾐa 
v plevelﾐé rostliﾐě ┝┞léﾏeﾏ. Citlivé zasažeﾐé plevele přestávají růst, postupﾐě se ﾐa ﾐiIh 
oHjevují Ihloróz┞ a ﾐekróz┞ a oduﾏírají. HerHiIidﾐí účiﾐek se projevuje v závislosti ﾐa 
půdﾐíIh a kliﾏatiIkýIh podﾏíﾐkáIh Hěheﾏ ヴ - Β dﾐů po aplikaIi. Dostatečﾐá teplota a 
vzdušﾐá i půdﾐí vlhkost podporují účiﾐﾐost přípravku. 
 

NÁVOD K POUŽITÍ: 

1) Plodina, 

oblast 

použití 

2) Škodlivý 
organismus,  

jiﾐý účel použití 
Dávkováﾐí, ﾏísitelﾐost OL 3) Pozﾐáﾏka 

cukrovka 

plevele dvouděložﾐé 
jedﾐoleté,  
plevele lipﾐiIovité 
jedﾐoleté 

1,0 – 2,5 l/ha 

150 – 200 l vody/ha 

Opakovaﾐá aplikaIe do 
Ielkové dávk┞ Α,ヰ 

AT  
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l/ha/rok 

AT = oIhraﾐﾐá lhůta ふOLぶ je dáﾐa odstupeﾏ ﾏezi terﾏíﾐeﾏ aplikaIe ふposledﾐí aplikaIeぶ a 
sklizﾐí ﾐeHo jde o způsoH použití a určeﾐí, které staﾐoveﾐí oIhraﾐﾐé lhůt┞ ﾐev┞žadují. 
 

Upřesﾐěﾐí podﾏíﾐek aplikaIe:  

Terﾏíﾐ aplikaIe a dávku přípravku je ﾐutﾐé volit podle vývojovýIh fází plevelů a případﾐýIh 
koﾏHiﾐačﾐíIh partﾐerů. Prvﾐí aplikaIe se provádí ﾐa plevele ve stádiu děložﾐíIh listů až 
základu prvého páru pravýIh listů dávkou přípravku Betasaﾐa Trio SC ヱ,ヰ – ヱ,ヵ l/ha ﾐa řepu 
od fáze BBCH ヱヰ ふděložﾐí list┞ rozviﾐut┞ぶ. Následﾐá ošetřeﾐí se provádí podle aktuálﾐího 
růstu plevelů, opět kd┞ž jsou plevele ﾐejIitlivější, tj. ve fázi děložﾐíIh listů až základu prvého 
páru pravýIh listů. Pokud Iitlivé plevele dosáhﾐou fáze dvou pravýIh listů a fáze v┞šší, 
použije se dávka 1,5 - ヲ,ヵ l/ha podle velikosti plevelů a vývojové fáze Iukrovk┞. U Iukrovk┞ ve 
fázi do dvou pravýIh listů H┞ dávka přípravku Betasaﾐa Trio SC ﾐeﾏěla překročit ヱ,Αヵ l/ha. 
Plﾐou dávku je ﾏožﾐé použít od fáze čt┞ř plﾐě v┞viﾐutýIh listů Iukrovk┞. Postřik ﾐa přerostlé 
plevele ﾏá sﾐížeﾐý účiﾐek.  
Běheﾏ jedﾐé vegetačﾐí sezóﾐ┞ se provádějí ン - ヴ aplikaIe a Ielková dávka přípravku ﾐesﾏí 
překročit Α,ヰ l/ha. 
 

Spektruﾏ účiﾐﾐosti:   
Betasana Trio SC v dávIe ヱ,ヰ – ヲ,ヵ l/ha spolehlivě huHí ve fázi děložﾐíIh listů až základu 
pravého listu t┞to plevele: ﾏerlík Hílý, laskaveI ohﾐutý, ptačiﾐeI žaHiﾐeI, peﾐízek rolﾐí, svízel 
přítulu, hluIhavk┞, heřﾏáﾐk┞, kokošku pastuší toHolku, violk┞, Hažaﾐku ročﾐí, poﾏﾐěﾐku 
rolﾐí, kopřivu žahavku a další.  
Heřﾏáﾐk┞, rdesﾐa a opletku oHeIﾐou huHí Betasaﾐa Trio SC spolehlivě pouze ve fázi 
děložﾐíIh listů.  
Betasaﾐa Trio SC ﾏá slaHší účiﾐﾐost ﾐa výdrol řepk┞, ježatku kuří ﾐohu, výdrol sluﾐečﾐiIe, 
tetluIhu kozí p┞sk a vikve.  Na jedﾐoleté lipﾐiIovité plevele půsoHí Betasaﾐa Trio SC pouze do 
fázeヱ. listu trav. 

 

Podﾏíﾐky pro aplikaIi: 
)a jasﾐýIh dﾐí se silﾐýﾏ sluﾐečﾐíﾏ sviteﾏ je ﾐutﾐé vzhledeﾏ ke zvýšeﾐéﾏu riziku poškozeﾐí 
Iukrovk┞ aplikovat přípravek Betasaﾐa Trio SC ráﾐo ﾐeHo večer, tak aH┞ teplota vzduIhu 
ﾐepřesáhla 23 °C ve výšIe ヵ Iﾏ ﾐad zeﾏí. Porost ﾏusí Hýt při ošetřeﾐí suIhý, ﾐelze ošetřovat 
těsﾐě po dešti aﾐi tehd┞, kd┞ jsou rostliﾐ┞ pokr┞t┞ rosou.  
Ošetřujte jeﾐ zdravé, ﾏeIhaﾐiIk┞ ﾐepoškozeﾐé porost┞, za Hezvětří a v doHě, kd┞ se 
v ﾐásledujíIíIh šesti hodiﾐáIh ﾐeočekává déšť. Postřik ﾐesﾏí zasáhﾐout sousedﾐí porost┞.  
 

Selektivita vůči IukrovIe:  
Přípravek Betasaﾐa Trio SC lze aplikovat v dávIe ヱ,ヰ - ヱ,ヵ l/ha ﾐa řepu od fáze BBCH ヱヰ 
ふděložﾐí list┞ rozviﾐut┞ぶ za předpokladu dodržeﾐí výše uvedeﾐýIh podﾏíﾐek pro aplikaIi. Při 
ﾐedodržeﾐí správﾐýIh podﾏíﾐek pro aplikaIi, aplikačﾐího terﾏíﾐu ﾐeHo dávkováﾐí ﾏůže 
dojít k poškozeﾐí Iukrovk┞ ふpopáleﾐí špiček, retardaIe růstuぶ. Toto poškozeﾐí ﾏá jeﾐ 
krátkodoHý Iharakter a Hěheﾏ ﾐěkolika dﾐí Iukrovka regeﾐeruje.  
Následﾐé ošetřeﾐí ﾐedoporučujeﾏe provádět dříve ﾐež za ヶ dﾐí po předIhozí aplikaIi. 
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V případě oslaHeﾐí porostu IhoroHaﾏi či škůdIi ﾐeHo poškozeﾐíﾏ porostu ﾏrazeﾏ, suIheﾏ, 
kroupaﾏi, větreﾏ, podﾏáčeﾐíﾏ doporučujeﾏe ošetřeﾐí raději o ヲ - ン dﾐ┞ odložit, až porost 
částečﾐě zregeﾐeruje.  
 

Následﾐé plodiﾐy: 

Na ošetřeﾐéﾏ pozeﾏku přípravkeﾏ Betasaﾐa Trio SC po sklizﾐi Iukrovk┞ je ﾏožﾐé pěstovat 
liHovolﾐou plodiﾐu. Pokud ﾏá Hýt ve stejﾐéﾏ roIe v┞seta oHiloviﾐa ﾐeHo řepka je třeHa 
pozemek zorat do hloubky 15 - ヲヰ Iﾏ. Pokud je ﾐutﾐé ošetřeﾐý pozeﾏek předčasﾐě zaorat, 
lze jako ﾐáhradﾐí plodiﾐu v┞sít Iukrovku, krﾏﾐou řepu a po orHě do hlouHk┞ ヱヵ - 20 cm 

hráIh, HoH, leﾐ, kukuřiIi, špeﾐát, vojtěšku. 
 

Aplikačﾐí teIhﾐika: 
Přípravek aplikujte pozeﾏﾐě, Hěžﾐýﾏi t┞p┞ úředﾐě sIhváleﾐýIh postřikovačů.  
 

PŘÍPRAVA POSTŘIKOVÉ KAPALINY 

Odﾏěřeﾐé ﾏﾐožství přípravku vlijte za stálého ﾏíIháﾐí do ﾐádrže postřikovače ﾐaplﾐěﾐé do 
poloviny vodou a doplňte ﾐa staﾐoveﾐý oHjeﾏ.  

 

ČIŠTĚNÍ POSTŘIKOVAČE 

Aplikačﾐí zařízeﾐí okaﾏžitě po použití v┞prázdﾐěte a opakovaﾐě (min. 2x) v┞pláIhﾐěte vodou 

ふvžd┞ ﾏiﾐ. čtvrtiﾐou oHjeﾏu ﾐádrže postřikovačeぶ, případﾐě čistíIíﾏ přípravkeﾏ AgroIleaﾐ 
v souladu s ﾐávodeﾏ ﾐa jeho použití. Nevyplachujte v dosahu zdrojů podzeﾏﾐíIh a 
povrIhovýIh reIipieﾐtů vod! 

 

PODMÍNKY SPRÁVNÉHO SKLADOVÁNÍ 
Přípravek skladujte v ﾐeporušeﾐýIh origiﾐálﾐíIh oHaleIh v uzaﾏčeﾐýIh, IhladﾐýIh, suIhýIh 
a větratelﾐých ﾏístﾐosteIh při teplotáIh + 5 až + 30 °C. UIhovávejte odděleﾐě od potraviﾐ, 
ﾐápojů a krﾏiv. Chraňte před ﾏrazeﾏ, vlhkeﾏ, ohﾐěﾏ, v┞sokýﾏi teplotaﾏi a světleﾏ. 
UIhovávejte ﾏiﾏo dosah dětí. 
 

ZPŮSOB LIKVIDACE OBALU, NEUPOTŘEBITELNÝCH ZBYTKŮ, APLIKAČNÍ KAPALINY A 
OPLACHOVÝCH VOD: 
TeIhﾐologiIk┞ již ﾐepoužitelﾐý přípravek včetﾐě ﾐev┞plaIhovaﾐého oHalu je v souladu s 
ﾏístﾐí a ﾐárodﾐí právﾐí úpravou ふzákoﾐ o odpadeIhぶ ﾐutﾐo likvidovat jako ﾐeHezpečﾐý 
odpad. 

)H┞tk┞ postřikové kapaliﾐ┞ a oplaIhové vod┞ zřeďte vodou v poﾏěru IIa ヱ:ヵ a Heze zH┞tku 
v┞stříkejte ﾐa ošetřovaﾐéﾏ pozeﾏku, přičeﾏž ﾐesﾏějí Hýt zasažeﾐ┞ zdroje podzeﾏﾐíIh a 
reIipieﾐt┞ povrIhovýIh vod.   
Prázdﾐé oHal┞ od přípravku ン┝ důkladﾐě v┞pláIhﾐěte ふoplaIhovou vodu použijte pro přípravu 
postřikové kapaliﾐ┞ぶ, zﾐehodﾐoťte a předejte prostředﾐiItvíﾏ sHěrﾐého ﾏísta do sHěru k 
reI┞klaIi ﾐeHo spáleﾐí ve sIhváleﾐé spalovﾐě.  
OHal┞ od přípravku ﾐikd┞ ﾐepoužívejte k jiﾐýﾏ účelůﾏ! )aHraňte koﾐtaﾏiﾐaIi podzeﾏﾐíIh a 
povrIhovýIh vod. 
 

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PRO OCHRANU OSOB, KTERÉ MANIPULUJÍ S PŘÍPRAVKEM: 

OIhraﾐa dýIhaIíIh orgáﾐů:   oIhraﾐa dýIhaIíIh Iest v┞hovujíIí ﾐorﾏě EN ヱヴン. 



5 

 

Ochrana rukou:  guﾏové ﾐeHo plastové rukaviIe ozﾐačeﾐé piktograﾏeﾏ pro 
IheﾏiIká ﾐeHezpečí podle ČSN EN ヴヲヰ+Aヱ s uvedeﾐýﾏ kódeﾏ 

podle příloh┞ A k ČSN EN ISO ンΑヴ-1.   

OIhraﾐa očí a oHličeje:  oIhraﾐﾐý štít, popř. oIhraﾐﾐé Hrýle s Hočﾐíﾏi kr┞t┞ podle ČSN  
EN 166.   

OIhraﾐa těla:  Ielkový oIhraﾐﾐý oděv podle ČSN EN ヱヴヶヰヵ+Aヱ ﾐeHo podle 
ČSN EN ヱンヰンヴ+Aヱ, ﾐeHo jiﾐý oIhraﾐﾐý oděv ozﾐačeﾐý 

grafiIkou zﾐačkou „oIhraﾐa proti Iheﾏikáliíﾏ“ podle ČSN EN 
ISO 13688.   

Dodatečﾐá oIhraﾐa hlav┞:  ﾐeﾐí ﾐutﾐá 

Dodatečﾐá oIhraﾐa ﾐohou:  praIovﾐí ﾐeHo oIhraﾐﾐá oHuv ふﾐapř. guﾏové ﾐeHo plastové 
holíﾐk┞ぶ podle ČSN EN ISO ヲヰンヴヶ ﾐeHo ČSN EN ISO ヲヰンヴΑ ふs 
ohledem ﾐa práIi v zeﾏědělskéﾏ teréﾐuぶ. 

Společﾐý údaj k OOPP:  poškozeﾐé OOPP ふﾐapř. protržeﾐé rukaviIeぶ je třeHa v┞ﾏěﾐit.  

Nejezte, ﾐepijte a ﾐekuřte při používáﾐí. 
Používejte vhodﾐý oIhraﾐﾐý oděv, oIhraﾐﾐou oHuv, oIhraﾐﾐé rukaviIe, oIhraﾐﾐé Hrýle. 
Postřik provádějte jeﾐ za Hezvětří ﾐeHo ﾏírﾐého váﾐku, v toﾏ případě ve sﾏěru po větru od 
dalšíIh osoH. 
Po skoﾐčeﾐí práIe až do odložeﾐí praIovﾐího oděvu a dalšíIh OOPP a do důkladﾐého uﾏ┞tí 
ﾐejezte, ﾐepijte a ﾐekuřte. 
PraIovﾐí oděv a další OOPP před dalšíﾏ použitíﾏ v┞perte. Pokud ﾐeﾐí používáﾐ oIhraﾐﾐý 
oděv pro jedﾐo použití, pak praIovﾐí/oIhraﾐﾐý oděv a OOPP před dalšíﾏ použitíﾏ v┞perte. 
Pokud ﾐeﾐí používáﾐ oIhraﾐﾐý oděv pro jedﾐo použití, pak praIovﾐí/oIhraﾐﾐý oděv a OOPP 
před dalšíﾏ použitíﾏ v┞perte, resp. očistěte ふt┞ OOPP, které ﾐelze prát, důkladﾐě 
očistěte/uﾏ┞jte alespoň teplou vodou a ﾏýdleﾏ/praIíﾏ práškeﾏぶ. U te┝tilﾐíIh prostředků 
se při jejiIh praﾐí/ošetřováﾐí/čištěﾐí řiďte piktograﾏ┞/s┞ﾏHol┞  podle ČSN EN ISO ンΑヵΒ 
uﾏístěﾐýﾏi zpravidla příﾏo ﾐa výroHku. 
 

POKYNY PRO PRVNÍ POMOC 

VšeoHeIﾐé pokyﾐy: Projeví-li se zdravotﾐí potíže ﾐeHo v případě poIh┞Hﾐostí uvědoﾏte 
lékaře a posk┞tﾐěte ﾏu iﾐforﾏaIe z této etiket┞/štítku/příHalového letáku. 
Prvﾐí poﾏoI při ﾐadýIháﾐí aerosolu při aplikaIi: Přerušte e┝poziIi, zajistěte tělesﾐý i 
duševﾐí klid. Přetrvávají-li dýIhaIí potíže, v┞hledejte lékařskou poﾏoI/zajistěte lékařské 
ošetřeﾐí. 
Prvﾐí poﾏoI při zasažeﾐí kůže: Odložte koﾐtaﾏiﾐovaﾐý oděv/obuv. )asažeﾐé části pokožk┞ 
uﾏ┞jte pokud ﾏožﾐo teplou vodou a ﾏýdleﾏ, pokožku doHře opláIhﾐěte. Pokud podrážděﾐí 
přetrvává, v┞hledejte lékařskou poﾏoI/zajistěte lékařské ošetřeﾐí. 
Prvﾐí poﾏoI při zasažeﾐí očí: Při otevřeﾐýIh víčkáIh okaﾏžitě vyplachujte – zejﾏéﾐa 
prostor┞ pod víčk┞ - čistou pokud ﾏožﾐo vlahou tekouIí vodou. Po prvﾐíﾏ v┞pláIhﾐutí 
v┞jﾏěte očﾐí čočk┞, jsou-li ﾐasazeﾐ┞ a pokračujte ve v┞plaIhováﾐí po doHu ﾐejﾏéﾐě ヱヵ 
minut. Přetrvávají-li přízﾐak┞ ふzarudﾐutí, páleﾐíぶ ﾐeprodleﾐě v┞hledejte lékařskou poﾏoI 
ふzajistěte odHorﾐé lékařské ošetřeﾐíぶ. 
Prvﾐí poﾏoI při ﾐáhodﾐéﾏ požití: Ústa v┞pláIhﾐěte vodou ふpouze za předpokladu, že 
postižeﾐý je při vědoﾏí a ﾐeﾏá-li křečeぶ; ﾐev┞volávejte zvraIeﾐí. V┞hledejte lékařskou 
pomoc a ukažte štítek / etiketu popř. oHal přípravku ﾐeHo Hezpečﾐostﾐí list. 
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Při v┞hledáﾐi lékařského ošetřeﾐí informujte lékaře o přípravku, se kterýﾏ postižeﾐý 
pracoval a o posk┞tﾐuté prvﾐí poﾏoIi. V případě potřeH┞ lze další postup prvﾐí poﾏoIi (i 

eveﾐt. ﾐásledﾐou terapiiぶ koﾐzultovat s To┝ikologiIkýﾏ iﾐforﾏačﾐíﾏ střediskeﾏ: telefoﾐ 
ﾐepřetržitě: ヲヲヴ ΓヱΓ ヲΓン ﾐeHo ヲヲヴ Γヱヵ ヴヰヲ. 

 

OPATŘENÍ PROTI POŽÁRU 

Přípravek ﾐeﾐí hořlavý. Eveﾐtuálﾐí požár se hasí ﾐejlépe haseHﾐí pěﾐou, haseHﾐíﾏ práškeﾏ, 
eveﾐtuálﾐě pískeﾏ a zeﾏiﾐou. Vodu lze použít jeﾐ výjiﾏečﾐě, a to forﾏou jeﾏﾐého 
zaﾏlžováﾐí, ﾐikoliv silﾐýﾏ proudeﾏ, a pouze v případeIh, kd┞ je dokoﾐale zaHezpečeﾐo, aH┞ 
koﾐtaﾏiﾐovaﾐá haseHﾐí voda ﾐeﾏohla uﾐikﾐout z prostoru požářiště do okolí a zejﾏéﾐa aH┞ 
ﾐeﾏohla proﾐikﾐout do veřejﾐé kaﾐalizaIe, zdrojů spodﾐíIh vod a reIipieﾐtů povrIhovýIh 
vod a ﾐeﾏohla zasáhﾐout zeﾏědělskou půdu.  
 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ 
Při požáru je ﾐutﾐo použít izolačﾐí dýIhaIí přístroje, ﾐeHoť při hořeﾐí ﾏůže doIházet ke 
vzﾐiku to┝iIkýIh zplodiﾐ.  
 

 

® oIhraﾐﾐá zﾐáﾏka UPL Europe Ltd, Velká Britáﾐie  

 


