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® = zaščitni znak podjetja BASF

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.
P391 Prestreči razlito tekočino. 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.
UFI: C3YD-9258-K00P-AXSE

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
UVHVVR, št.: 34330-29/2010/5, z dne 20.04.2011, z vsemi spremembami.
Skladiščenje: Sredstvo shranjujemo v originalni, dobro zaprti embalaži v suhem in 
zračnem prostoru, zaščitenem pred svetlobo in viri toplote, pri temperaturah do +40 °C, 
nedostopno otrokom in nepoučenim osebam, ločeno od živil in krmil.
Rok uporabe: 3 leta od datuma proizvodnje pri pravilnem skladiščenju v originalno 
zaprti in nepoškodovani embalaži.
Št. šarže in datum proizvodnje sta odtisnjena na embalaži.
Znaki zastrupitve: V primeru zastrupitve se lahko pojavijo nespecifični znaki, kot so: 
splošna slabost, bruhanje, driska.
Prva pomoč: Splošni ukrepi: Prizadeto osebo umaknemo iz kontaminiranega območja 
na sveži zrak, oziroma v dobro zračen prostor, zagotovi se ji osnovne življenjske funkcije 
ter se jo zavaruje pred mrazom oziroma vročino. Pokličemo zdravnika in mu pokažemo 
originalno embalažo in/ali navodilo za uporabo pripravka. Pri vdihavanju: Ravnamo 
po splošnih ukrepih. Pri stiku s kožo: Takoj odstranimo kontaminirano obleko in 
obutev, kožo temeljito umijemo z milom in tekočo vodo. Pri stiku z očmi: S palcem in 
kazalcem razpremo očesni veki in temeljito speremo s čisto vodo. V primeru draženja 
se posvetujemo z zdravnikom ali okulistom. Pri zaužitju: Usta temeljito speremo z 
vodo, prizadeti naj popije 2-3 dl vode. Bruhanja ne izzivamo. Nezavestnemu ne smemo 
dati ničesar piti, niti izzivati bruhanja. Takoj pokličemo zdravnika. Navodilo zdravniku: 
Zagotoviti in vzdrževati je potrebno osnovne življenjske funkcije. V primeru zaužitja se 
da prisebni osebi aktivno oglje (1 g/kg telesne teže), razredčeno z vodo 1:4. V primeru 
zaužitja večje količine sredstva je indicirano izpiranje 
želodca, ob ustrezni zaščiti 
dihalnih poti. Specifičnega 
antidota ni. Zdravljenje je 
simptomatično. 4AOBISP*accijj+
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