
Nevarno

Vsebuje: 700 g/kg, ditianon (70 % w/w), CAS št.: 3347-22-6
Močljiva zrnca (WG)
DELAN® 700 WG je fungicid za uporabo na jablanah in hruškah za zatiranje jablanovega 
škrlupa (Venturia inaequalis) in hruševega škrlupa (Venturia pyrina).

Strupeno pri zaužitju. Lahko povzroči alergijski odziv. Povzroča hude poškodbe oči. Sum 
povzročitve raka. Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
 
Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože. Pred uporabo 
pridobiti posebna navodila. Ne vdihavati meglice/hlapov/razpršila. Nositi zaščitne rokavice/
zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo 
nekaj minut. Odstranite  kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z 
izpiranjem. Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika. Sleči kontaminirana oblačila 
in jih oprati pred ponovno uporabo. Prestreči razlito tekočino. Odstraniti vsebino/posodo pri 
pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.

Da bi preprečili tveganja za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo.

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.
Zaradi zaščite vodnih organizmov je treba upoštevati netretiran varnostni pas 30 m 
tlorisne širine od meje brega voda 1. in 2. reda.

Proizvajalec in imetnik registracije: BASF Agro B.V., Arnhem (NL) Zürich Branch, Švica
Zastopa in prodaja: BASF Slovenija d.o.o., Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana, 
Tel.: 01 58 97 512, www.agro.basf.si

Vsebina:   10 kg
Odločba št.: U34330-78/2013/5 z dne 13.7.2015, ki jo je izdala UVHVVR z vsemi 
spremembami.
Sredstvo se sme prodajati samo ob predložitvi potrdila o pridobitvi znanj iz fitomedicine.
Prazne embalaže ne uporabljajte ponovno! Pred uporabo preberite priloženo navodilo! 
Prodaja je dovoljena samo v originalni embalaži proizvajalca.

Skladiščenje: Sredstvo je potrebno skladiščiti v originalno zaprti embalaži na hladnem in suhem 
mestu, v posebnem zaklenjenem prostoru, ločeno od hrane, pijače in živalske krme pri temperaturah 
od 0°C do 25°C. Sredstvo mora biti nedostopno otrokom, nepoučenim osebam in živalim.
Datum proizvodnje in številka šarže sta odtisnjena na embalaži.
Rok uporabe: 3 leta pri pravilnem skladiščenju v originalno zaprti in nepoškodovani embalaži.

PRVA POMOČ IN MEDICINSKI UKREPI OB NEZGODI
Znaki zastrupitve: Specifičnih znakov zastrupitve ni. Stik s kožo lahko povzroči srbenje. Stik z očmi 
lahko povzroči solzenje, srbenje in poslabšanje vida. V primeru zaužitja koncentriranega sredstva 
se lahko pojavijo znaki draženja sluznice prebavil kot so: slabost, bruhanje in driska.
Splošni ukrepi: Prizadeto osebo se čim prej umakne iz kontaminiranega področja na svež zrak 
ali v dobro prezračen prostor, se jo zavaruje pred mrazom oziroma vročino. Zagotoviti je treba 
osnovne življenjske funkcije in poiskati zdravniško pomoč. 
Pri vdihavanju: Ravnati se je treba v skladu s splošnimi ukrepi. 
Stik s kožo: Odstrani se kontaminirano obleko in obutev, kožo se temeljito umije z vodo in milom. V 
primeru draženja kože se takoj poišče zdravniško pomoč. Pred ponovno uporabo je treba delovno 
obleko oprati.
Stik z očmi: S palcem in kazalcem se razpre veki prizadetega očesa in oko temeljito spere s čisto 
vodo. Če draženje ne preneha, se je treba posvetovati z zdravnikom ali okulistom. 
Pri zaužitju: Usta se spere z vodo, prizadeti naj popije do 2 dl vode. Takoj se pokliče zdravnika. Ne 
izziva se bruhanja. Nezavestnemu se ne sme dati ničesar piti, niti mu izzvati bruhanja. Če je možno, 
se zdravniku predloži navodila za uporabo. 
Napotki za zdravnika: Zagotoviti in vzdrževati je treba osnovne življenjske funkcije. Specifičen 
protistrup ni poznan. Zdravljenje je simptomatično.
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