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EUH401 Da bi preprečili tveganja za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z 
navodili za uporabo.
P102 Hraniti izven dosega otrok. P270 Med uporabo ne jesti, ne piti in ne kaditi.
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: S02W-Q2VS-U00T-EFN1

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. U34330-23/2014/2 z dne 13.02.2014, ki jo je izdalo MKO, 
UVHVVR, z vsemi spremembami.
Skladiščenje: Pripravek shranjujemo v originalni, dobro zaprti embalaži v suhem 
in zračnem prostoru, zaščitenem pred svetlobo in viri toplote, pri temperaturah do 
največ 40 °C, nedostopno otrokom in nepoučenim osebam, oddaljeno od virov 
vžiga, 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 IN PRVA POMOČ
Znaki zastrupitve zaradi vsebnosti žvepla: Glede na do zdaj znane podatke 
o zastrupitvah specifičnih znakov zastrupitve z žveplom ni, pojavljajo pa se lahko 
naslednji znaki: Draženje oči, kože in sluznice, slabo počutje, kronično vnetje nosne 
sluznice, motnje pri dihanju, draženje veznice, kašljanje, vnetje žrela skupaj s 
srbenjem, glavobol in slabosti. Če se pokažejo nespecifični znaki, kot so slabost, 
glavobol, bruhanje in sum na zastrupitev, je potrebno poklicati zdravnika, do 
njegovega prihoda pa ponesrečenemu nuditi prvo pomoč.
Prva pomoč pri zastrupitvi: Splošni ukrepi: Prizadeto osebo se čimprej umakne 
iz kontaminiranega področja na svež zrak ali v dobro prezračen prostor in se jo 
zavaruje pred mrazom oziroma vročino. V primeru nezavesti se ga namesti v položaj 
za nezavestnega (na levi bok). V primeru zastoja dihanja in/ali zastoja srca se 
izvaja oživljanje po standardnem ABC postopku: sprostitev dihalnih poti, dajanje 
umetnega dihanja in masaža srca. Pokliče se zdravnika in se mu pokaže originalno 
embalažo in/ali navodilo za uporabo.
Pri vdihavanju: Ravnati se je treba v skladu s splošnimi ukrepi. Stik s kožo: 
Takoj se odstrani kontaminirano obleko in obutev, kožo se temeljito umije z vodo 
in milom. Če je potrebno, se posvetujemo z zdravnikom. Pred ponovno uporabo je 
treba kontaminirano obleko oprati. Stik z očmi: S palcem in kazalcem se razpre 
veki prizadetega očesa in oko vsaj 15 minut temeljito izpere s čisto vodo. Odstraniti 
je treba kontaktne leče. V primeru draženja se je treba posvetovati z zdravnikom ali 
okulistom. Pri zaužitju: Usta se temeljito spere z vodo, prizadeti naj popije do 2 dl 
vode. Takoj se pokliče zdravnika in se mu pokaže embalažo, etiketo ali varnostni list. 
Ne izziva se bruhanja. Osebi z moteno zavestjo se ne daje piti ničesar, niti se ji ne 
sme izzivati bruhanja.
Nujna medicinska pomoč: Ne izpira se želodca, razen če tako svetuje Center za 
zastrupitve. Aktivno oglje in salinično odvajalo se daje le, če tako svetuje Center za 
zastrupitve. Specifičnega antidota ni. Zdravljenje je simptomatično. Zagotoviti 
in vzdrževati je treba osnovne življenjske funkcije.
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