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Caramba

NEVARNO

®

Vsebuje: aktivno snov METKONAZOL 60 g/l (6,7 % w/w), CAS br.: 125116-23-6
Formulacija: Koncentrat za emulzijo (EC)
H226 Vnetljiva tekočina in hlapi. H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno. H315 Povzroča
draženje kože. H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože. H318 Povzroča hude poškodbe oči.
H335 Lahko povzroči draženje dihalnih poti. H361d Domnevno škoduje nerojenemu otroku. H410 Zelo
strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
EUH401 Da bi preprečili tveganja za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za
uporabo.
P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga.
- Kajenje prepovedano. P233 Hraniti v tesno zaprti posodi. P280 Nositi zaščitne rokavice
in zaščitno masko za obraz/oči. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati
z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez
težav. Nadaljevati izpiranje. P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE
ali zdravnika. P501 Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali
odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.
SP1 S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za
nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti
onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih
in cestah.
Imetnik registracije: BASF SE, 67056 Ludwigshafen, Nemčija
Zastopa in prodaja: BASF Slovenija d.o.o., Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana,
Tel.: 01 58 97 512, www.agro.basf.si
Odločba št. 3433-484/2009/10, ki jo je izdalo na dan 03.12.2010 MKGP, FURS z
vsemi spremembami.
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Skladiščenje: Sredstvo shranjujemo v originalni, dobro zaprti embalaži, v suhem in
zračnem prostoru, zaščitenim pred svetlobo in viri toplote pri temperaturah med 0°C
in 30°C, nedostopno otrokom in nepoučenim osebam, ločeno od živil, pijač in krmil!
Rok uporabe: 2 leti od datuma proizvodnje, odtisnjenega na embalaži, pri
pravilnem skladiščenju v originalno zaprti in nepoškodovani embalaži.
Št. šarže in datum proizvodnje sta odtisnjena na embalaži.
Znaki zastrupitve: Pripravek draži oči, kožo in sluznice. V stiku s
kožo lahko povzroči preobčutljivostno reakcijo. Zaužitje koncentriranega
pripravka lahko povzroči neznačilno simptomatiko (slabost, bruhanje,driska).
Če pride do aspiracije, povzroči toksični pnevmonitis. Pri ponavljajoči
izpostavljenosti se lahko pojavi razpokana koža. Lahko škoduje nerojenemu
otroku. Do sedaj je zabeleženo samo nekaj primerov draženja oči, kože in/ali dihalnih
organov.
Prva pomoč: Splošni ukrepi: Prizadeto osebo umaknemo iz kontaminiranega območja
na svež zrak oziroma dobro prezračen prostor, jo zavarujemo pred mrazom oziroma vročino
in ji zagotovimo osnovne življenjske funkcije. Pokličemo zdravnika in mu pokažemo originalno
embalažo in/ali navodilo za uporabo pripravka.
Pri zaužitju: Usta temeljito izperemo z vodo, bruhanja ne izzivamo. Nezavestnemu ne smemo dati
ničesar piti, niti izzivati bruhanja. Takoj pokličemo zdravnika.
Pri vdihavanju: Ravnamo se po splošnih ukrepih.Takoj inhalirati kortikosteroid v razpršilu.
Stik s kožo: Odstranimo kontaminirano obleko in obutev, kožo temeljito umijemo z vodo in milom.
Stik z očmi: S palcem in kazalcem razpremo očesni veki in oči temeljito speremo s čisto vodo. V primeru
draženja se posvetujemo z zdravnikom ali okulistom.
Zdravniška pomoč: V primeru zaužitja večje količine pripravka (1 ml/kg ali več) je v prvih urah indicirano izpiranje
želodca. Prisebni osebi damo aktivno oglje in salinično odvajalo. Zagotoviti in vzdrževati je
potrebno osnovne življenjske funkcije. Zdravljenje
je simptomatično. Specifičnega antidota ni. Za
preprečitev pljučnega edema uporabimo dozirni
aerosol kortikosteroida.
SREDSTVO LAHKO UPORABLJAJO SAMO
PROFESIONALNI UPORABNIKI OB UPORABI
TRAKTORSKE ŠKROPILNICE.

® = zaščitni znak podjetja BASF
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