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Fungicīds
Fungicīds slimību ierobežošanai ābeļu, bumbieru, ķiršu, plūmju, upeņu, jāņogu, 
ērkšķogu un aveņu stādījumos.
Disperģējošas granulas
Darbīgā viela: ditianons 700 g/kg
Reģistrācijas Nr. 0134 Reģistrācijas klase: 2.
Sastāvā esošās kaitīgās vielas: ditianons
Briesmas
H301 Toksisks norijot.
H317 Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.
H318 Izraisa nopietnus acu bojājumus.
H351 Ir aizdomas, ka var izraisīt vēzi.
H410 Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.
EUH401 Lai izvairītos no riska cilvēku veselībai un videi, 
ievērojiet lietošanas pamācību.
P201 Pirms lietošanas saņemt speciālu instruktāžu.
P261a Izvairīties ieelpot putekļus.
P301+ P310 NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Nekavējoties sazināties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU 
vai ārstu.
P302 + P352 SASKARĒ AR ĀDU: Nomazgāt ar lielu daudzumu ziepēm un ūdeni.
P305 + P351 +P338 SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot 
ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir 
ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot.
P308 + P313 Ja nokļūst saskarē vai saistīts: Lūdziet mediķu palīdzību.
P330 Izskalot muti.
P333 + P313 Ja rodas ādas kairinājums vai izsitumi: Lūdziet mediķu palīdzību.
P363 Pirms atkārtotas lietošanas piesārņoto apģērbu izmazgāt.
P391 Savākt izšļakstīto šķidrumu.
P501 Atbrīvoties no satura/tvertnes, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.
SP1 Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netīrīt smidzināšanas 
tehniku ūdenstilpju un ūdensteču tuvumā. Izsargāties no piesārņošanas caur 
drenāžu no pagalmiem un ceļiem.
SPe 3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 metru aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un 
ūdenstecēm.
Emergency information telefon: +49 180 2273 112
Avārijas gadījumā zvanīt Ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, tālrunis: 112
Uzglabāšana
Glabāt sausā, aizslēdzamā un no sala pasargātā noliktavā, temperatūrā no 0° līdz +40 °C. 
Derīguma termiņš glabājot neatvērtu oriģinālā iepakojumā - 2 gadi no izgatavošanas datuma.
Partijas Nr. un izgatavošanas datumu skatīt uz aizsargiepakojuma
Ražotājs: BASF SE, D-67056 Ludwigshafen, Vācija
Reģistrētājs: BASF A/S, Ved Stadsgraven 15, DK - 2300, Copenhagen S, Dānija
Pārstāvniecība: BASF Agro, Mārupe, Lambertu iela 33 B, tālr. 67 508 250

 =  BASF reģistrēta tirdzniecības zīme  81115718LV1037-Latvia

TAIMEKAITSEVAHEND. FUNGITSIID.
Kasutusvaldkond: Kärntõve tõrjeks viljapuudel (luuviljalised ja seemneviljalised).
Eesti reg. nr: 0175/11.02.99
Valmistamise kuupäev ja partii nr.: vaata pakendil !
Toimeaine: ditianoon 700 g/kg
Preparaadi vorm: vees dispergeeruvad graanulid
Effector-it võib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik.
Ettevaatust!
H301 Allaneelamisel mürgine.
H317 Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni.
H318 Põhjustab raskeid silmakahjustusi.
H351 Arvatavasti põhjustab vähktõbe.
H410 Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.
EUH401 Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit.
P201 Enne kasutamist tutvuda erijuhistega.
P261 Vältida tolmu/pihustatud aine sissehingamist.
P280 Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.
P301+P310 ALLANEELAMISE KORRAL: võtta viivitamata ühendust 
MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/arstiga.
P302+P352 NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke veega.
P305+P351+P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult 
veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. 
Loputada veel kord.
P308+P313 Kokkupuute või kokkupuutekahtluse korral: pöörduda arsti poole.
P333+P313 Nahaärrituse või lööbe korral: pöörduda arsti poole.
P362+P364 Võtta seljast saastunud rõivad ja pesta enne korduskasutust.
P391 Mahavoolanud toode kokku koguda.
P501 Sisu/mahuti kõrvaldada vastavalt kohalikele eeskirjadele.
SP1 Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist (Seadmeid pinnavee lähedal mitte 
puhastada/Vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaažide).
Sisaldab ohtlikku ainet ditianoon
Tootja/pakkija: BASF SE, 67065 Ludwigshafen, Saksamaa
Loa haldaja: BASF A/S, Ved Stadsgraven 15, DK-2300 Kopenhagen S, Taani
Ametlik esindaja Eestis: BASF UAB, Postkast 14, Laagri, Sauevald 
EE-76491, Harjuma, Tel 372 530 30755
Valmistamise kuupäev ja partii number: vaata pakendil!
Säilivusaeg: 2 aastat valmistamise kuupäevast alates
Säilitamine: Hoida külma eest. Hoida temperatuuril mitte alla 0 °C ja üle +40 °C
Informatsioon avarii korral, tootjafirma telefon: +49 180 2273112
Hädaabi telefon: 112



Pirmā palīdzība:
• Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis uz ādas, to nekavējoties mazgāt tekoša ūdens strūklā ar ziepēm 

15 minūtes.
• Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis acīs, tās, turot atvērtas, nekavējoties skalot tekoša ūdens strūklā 

15 minūtes.
• Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis gremošanas sistēmā, izskalot muti, izdzert 100 ml ūdens un nekavējoties 

meklēt medicīnisku palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai tā marķējumu. 
• Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis elpošanas sistēmā, nogādāt cietušo svaigā gaisā.
Jebkurā nelaimes gadījumā vēlama ārsta konsultācija. Uzrādiet ārstam attiecīgā augu aizsardzības līdzekļa 
marķējumu.
Informācija ārstam: Simptomātiskā ārstēšana. Specifisks antidots nav zināms. 
Saindēšanās informācijas centra tālruņa numurs 67042473.

Drošības prasības un personāla drošība
Sargāt no bērniem. Neuzglabāt kopā ar pārtiku vai dzīvnieku barību. Nedzert, neēst un nesmēķēt, darbojoties 
ar vielu.
Strādājot ar preparātu, jālieto individuālie aizsardzības līdzekļi: aizsargtērps, aizsargbrilles, P2 tipa respirators ar 
daļiņu filtru EN 143, ķīmiski necaurlaidīgi cimdi un slēgti apavi. Pēc darba nekavējoties novilkt darba apģērbu un 
nomazgāt rokas un seju ar ūdeni un ziepēm.
Izvairieties no preparāta nokļūšanas uz ādas, apģērba vai acīs.

Iepakojuma likvidēšana
Tukšo taru aizliegts izmantot citām vajadzībām. Pēc iztukšošanas to nekavējoši izskalot ar ūdeni vismaz 3 reizes, 
skalojamo ūdeni ieliet smidzinātājā un izmantot darba šķidruma pagatavošanai. Tukšā tara jālikvidē, ievērojot 
spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

Lietošanas instrukcija

Fungicīds slimību ierobežošanai ābeļu, bumbieru, ķiršu, plūmju, upeņu, jāņogu, ērkšķogu un aveņu 
stādījumos.

Disperģējošas granulas Darbīgā viela: ditianons 700 g/kg
Reģistrācijas Nr. 0134  Reģistrācijas klase: 2. 

Preparāta apraksts
Effector ir ditianonu saturošs kontaktiedarbības fungicīds, kurš efektīvs pret ļoti daudzām sēnīšu ierosinātām 
slimībām augļu dārzos un ogulājos. Effector darbības ilgums ir no 7 līdz 14 dienām. Preparāts labi iedarbojas 
arī vēsos laika apstākļos, tādēļ piemērots arī agrajām apstrādēm pavasarī. Vislabākos rezultātus var sasniegt, 
lietojot Effector profilaktiski vai pēc informācijas saņemšanas par slimību ierosinātāju sporu izlidošanu sākumu.

Lietošanas ieteikumi

Lietošana Ieteicamā
darba

šķidruma
koncen-
trācija,%

Nogaidī-
šanas 
laiks, 

dienās

Maksi-
mālais 

apstrāžu 
skaits 

sezonā

Ābeļu stādījumos
Ābeļu kraupis (Venturia inaegualis), zaru un stumbru iedegas, 
augļu rūgtā puve (Gloesporium spp.), rūsa (Gymnosporangium 
juniperi – virginianae), augļu parastā puve (Monoilinia spp.), augļu 
koku vēzis u.c. Nectria sugas.
Deva lietojot laikā no kraupja asku sporu izplatīšanās sākuma 
(apmēram lapu plaukšanas sākums) līdz pat ziedēšanas beigām 
(aptuveni divas apstrādes):
Sekojošām profilaktiskām apstrādēm lieto devā:
Paaugstināta infekcijas riska gadījumā:
Intervāls starp apstrādēm 8 – 14 dienas.

0,05 – 0,1

0,05 – 0,075
0,075 – 0,1

21 6

Bumbieru stādījumos
Augļu parastā puve (Monilia spp.) – apsmidzina pumpuru 
plaukšanas laikā līdz pirmās infekcijas uzliesmojuma beigām. 
Atkārtoti pēc 7 – 14 dienām.
Rūsa (Gymnosporangium sabinae), alternarioze (Alternaria 
kikichiana). Apstrādā pumpuru plaukšanas laikā līdz pirmās 
infekcijas izplatīšanās riska beigām. 
Bumbieru kraupis (Venturia pirina). 1. un 2. smidzinājums - 
askusporu izlidošanas laikā un ziedēšanas beigās.
Sekojošām apstrādēm pret kraupi lieto devā:
Intervāls starp apstrādēm 7 – 14 dienas.

0,1

0,075 – 0,1

0,075 – 0,1

0,05– 0,075

21 6

Ķiršu stādījumos
Augļu parastā puve (Monilinia spp.)  Smidzināt ziedēšanas 
sākumā, tūlīt pēc ziedēšanas un 4 nedēļas pirms ražas 
novākšanas.
Ķiršu lapbire (Coccomyces hiemalis= Blumeriella jaapii). 
Apsmidzināt pirms ziedēšanas, ziedēšanas beigās un tūlīt pēc 
ražas novākšanas.
Intervāls starp apstrādēm 14 dienas. 
Ķiršu kraupis (Venturia cerasi). Apsmidzināt pumpuriem plaukstot 
un atkārtoti pēc 14 dienām.
Kauleņkoku sausplankumainība (Clasterosporium carpophilum). 
Apstrādā rudenī pēc ražas novākšanas un pavasarī ziedēšanai 
sākoties.

0,075 – 0,1

0,05– 0,075

0,05– 0,075

0,05– 0,075

28 6

Plūmju stādījumos
Plūmju rūsa (Tranzschelia pruni – spinosae) Apsmidzināt, sākoties 
augļaizmetņu biršanai, atkārtoti pēc 1 mēneša, bet ne vēlāk kā 
4 nedēļas pirms ražas novākšanas. Intervāls starp apstrādēm 
1 mēnesis.

0,075 – 0,1 28 3
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Upeņu, jāņogu un ērkšķogu stādījumos
Lapu plankumainības (Drepanopeziza ribis) u.c., rūsa 
(Cronartrium ribicola). Apsmidzina parādoties pirmajām pazīmēm, 
pirms ziedēšanas un pēc ražas novākšanas.

0,05 – 0,075 28 3

Aveņu stādījumos
Avenāju mizas plaisāšana (Didymella applanata), dzinumu 
iedegas (Sphaceloma necator). Apsmidzina, parādoties slimības 
pirmajām pazīmēm, pirms ziedēšanas un pēc ražas novākšanas.

0,075 – 0,1 2

Darba šķīduma koncentrācijas atbilstība
0,05% = 5 grami Effector uz 10 litriem ūdens
0,1 % = 10 grami Effector uz 10 litriem ūdens 

Darba šķīduma sagatavošana
Iepildīt smidzinātāja tvertnē ½ no vajadzīgā ūdens daudzuma, pievienot Effector, tad pievienot pārējo ūdeni un 
ieslēgt maisītāju.

Saderība ar citiem preparātiem (savietojamība)
Nelietot maisījumos ar koloidālo sēru un sārmainām vielām (kaļķis, sērkaļķis, Bordo šķidrums) vai 
eļļām!

Darba šķīduma patēriņš
Ābelēm, bumbierēm, ķiršiem, plūmēm – 500 l/ha uz 1 metru vainaga augstuma.
Ogulājiem – 500 l/ha.

Vides aizsardzības prasības
Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 metru 
aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm. Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. 
Netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdens teču tuvumā. Izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no 
pagalmiem un ceļiem.
Lietojot augu aizsardzības līdzekli, ievērot “Labas lauksaimniecības prakses nosacījumi Latvijā” ietverto likumu 
prasības un rekomendācijas. Preparāta izlīšanas gadījumā, piesārņoto materiālu savāc un ziņo attiecīgajai 
Reģionālajai vides pārvaldei.

Uzglabāšana
Glabāt sausā, aizslēdzamā un no sala pasargātā noliktavā, temperatūrā no 0° līdz +40 °C. 
Derīguma termiņš glabājot neatvērtu oriģinālā iepakojumā - 2 gadi no izgatavošanas datuma.

Juridiskā atbildība
Preparāts tiek ražots, rūpīgi kontrolējot ražošanas procesu. Ražotājs garantē tā sastāvdaļu savstarpējo atbilstību 
un preparāta kvalitāti. Instrukcijas un ieteikumi ir pārbaudīti praksē daudzu gadu laikā. Preparāta iedarbību var 
ietekmēt dažādi faktori, kas raksturīgi katrai vietai vai reģionam, piemēram, laika apstākļi, augsnes īpašības, 
kultūraugu veidi, augu seka, lietošanas termiņi, preparāta devas, maisījumi ar citiem preparātiem, rezistentu 
organismu parādīšanās, smidzināšanas tehnika u.c. Ļoti nelabvēlīgu apstākļu ietekmē ir iespējamas izmaiņas 
preparāta iedarbībā, vai arī kultūraugu bojājumi. Par šīm iespējamām sekām, kā arī par zaudējumiem, kas var 
rasties ieteikto instrukciju patvaļīgas neievērošanas un ignorēšanas rezultātā preparāta ražotāji un izplatītāji 
nevar uzņemties atbildību.



Keskkonnaohtlikkus. Vältida preparaadi jääkide, töölahuse ning taara- ja seadmete pesuvee sattumist 
veekogudesse ja kanalisatsiooni.

Esmaabi: Mürgituse kahtluse korral lõpetage kohe töötamine ja kutsuge arst. Nahaga kokkupuutel: Võta 
seljast määrdunud riided. Pese nahapinda rohke vee ja seebiga. Silma sattumisel: loputa kiiresti rohke veega 
vähemalt 15 minuti jooksul (silmalaud avatud). Konsulteerida silmaarstiga. Toote sissehingamisel: minge 
värske õhu kätte. Sümptomite püsimisel pöörduda arsti poole. Toote allaneelamisel:  Kui on alla neelatud suur 
kogus kontsentraati, pöörduge arsti poole. Märkus: Ärge kunagi andke midagi teadvusetule patsiendile ega 
kutsuge esile oksendamist.

Pakendi purunemisel: välja voolanud preparaati mitte kasutada, vaid koguda suletavasse anumasse ja anda 
üle ohtlike jäätmete käitlejale. 

Pakendi kahjutustamine ja puhastamine: Pakendi korduvkasutamine on keelatud! Pärast tühjendamist 
loputage pakend puhta veega. Loputusvesi kasutada töölahuse valmistamiseks. Loputatud pakend muuta 
kasutuskõlbmatuks ja viia ohtlike jäätmete kogumiskohta.
Hädaabi telefon: 112. Mürgistusteabekeskuse lühinumber 16662.

Säilitamine. Hoida kuivas ja jahedas kohas, eraldi loomasöödast ja toiduainetest. Kinnises originaalpakendis ja 
õigetes tingimustes säilib preparaat vähemalt 3 aastat alates valmistamise kuupäevast.

Ettevaatusabinõud: kasutada kaitseriietust, -kindaid ja -prille. Vältida kontakti naha ja silmadega. Pärast 
töölõpetamist pesta käed ja nägu.

Kulunorm ja kasutamise õpetus
Kärntõbi.
Kulunorm: 0,5 kg/ha
10 g pakk 20 l vee kohta, pritsitakse esimeste haigustunnuste ilmnemisest kuni teise õitsemisjärgse pritsimiseni. 
Pritsimiste intervall 8 – 14 päeva, kuni 3 pritsimiskorda, olenevalt ilmastikutingimustest ja haiguste levikust. 
Pritsimislahuse kulu: ühe kandeealise viljapuu kohta 5 – 7 l pritsimislahust. 10 g pakendist piisab 3 – 4 kandeealise 
viljapuu pritsimiseks.
Ooteaeg: 21 päeva
Tööoode : 7 päeva

Pritsimislahuse valmistamine ja segatavus teiste preparaatidega
Täida prits ½ ulatuses veega ja lisa pidevalt segades vajalik kogus Effectorit. Seejärel lisa ülejäänud vajaminev 
vesi ja sega  hoolikalt. Effectorit võib kasutada paagisegus koos orgaaniliste insektitsiidide ja fungitsiididega, 
mille kasutamise aeg langeb kokku Effectori kasutamise ajaga. Mitte segada vees lahustuva väävliga ja aluseliste 
ühenditega, nagu lubi, väävellubi, bordoovedelik ja õlid.

Tähelepanu.
Firma BASF taimekaitsevahendid valmistatakse hoolika kontrolli all ja firma tagab kinnises tehasepakendis oleva 
preparaadi kvaliteedi ja toimeainete õige sisalduse. Kasutusjuhend ning soovitused on välja töötatud ametlike 
katsetuste põhjal, samuti praktiliste kogemuste najal. Firma ei vastuta erinevate tõrjetulemuste ja tekkinud 
kahjustuste eest, mille on põhjustanud muudatused kasutusmeetodites, uued sordid, uus tehnika, kultuuride 
resistentsuse kasv jms., mida preparaadi registreerimisel ja kaubastamisel polnud võimalik ette näha.
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Fungicīds
Fungicīds slimību ierobežošanai ābeļu, bumbieru, ķiršu, plūmju, upeņu, jāņogu, 
ērkšķogu un aveņu stādījumos.
Disperģējošas granulas
Darbīgā viela: ditianons 700 g/kg
Reģistrācijas Nr. 0134 Reģistrācijas klase: 2.
Sastāvā esošās kaitīgās vielas: ditianons
Briesmas
H301 Toksisks norijot.
H317 Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.
H318 Izraisa nopietnus acu bojājumus.
H351 Ir aizdomas, ka var izraisīt vēzi.
H410 Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.
EUH401 Lai izvairītos no riska cilvēku veselībai un videi, 
ievērojiet lietošanas pamācību.
P201 Pirms lietošanas saņemt speciālu instruktāžu.
P261a Izvairīties ieelpot putekļus.
P301+ P310 NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Nekavējoties sazināties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU 
vai ārstu.
P302 + P352 SASKARĒ AR ĀDU: Nomazgāt ar lielu daudzumu ziepēm un ūdeni.
P305 + P351 +P338 SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot 
ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir 
ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot.
P308 + P313 Ja nokļūst saskarē vai saistīts: Lūdziet mediķu palīdzību.
P330 Izskalot muti.
P333 + P313 Ja rodas ādas kairinājums vai izsitumi: Lūdziet mediķu palīdzību.
P363 Pirms atkārtotas lietošanas piesārņoto apģērbu izmazgāt.
P391 Savākt izšļakstīto šķidrumu.
P501 Atbrīvoties no satura/tvertnes, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.
SP1 Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netīrīt smidzināšanas 
tehniku ūdenstilpju un ūdensteču tuvumā. Izsargāties no piesārņošanas caur 
drenāžu no pagalmiem un ceļiem.
SPe 3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 metru aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un 
ūdenstecēm.
Emergency information telefon: +49 180 2273 112
Avārijas gadījumā zvanīt Ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, tālrunis: 112
Uzglabāšana
Glabāt sausā, aizslēdzamā un no sala pasargātā noliktavā, temperatūrā no 0° līdz +40 °C. 
Derīguma termiņš glabājot neatvērtu oriģinālā iepakojumā - 2 gadi no izgatavošanas datuma.
Partijas Nr. un izgatavošanas datumu skatīt uz aizsargiepakojuma
Ražotājs: BASF SE, D-67056 Ludwigshafen, Vācija
Reģistrētājs: BASF A/S, Ved Stadsgraven 15, DK - 2300, Copenhagen S, Dānija
Pārstāvniecība: BASF Agro, Mārupe, Lambertu iela 33 B, tālr. 67 508 250
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TAIMEKAITSEVAHEND. FUNGITSIID.
Kasutusvaldkond: Kärntõve tõrjeks viljapuudel (luuviljalised ja seemneviljalised).
Eesti reg. nr: 0175/11.02.99
Valmistamise kuupäev ja partii nr.: vaata pakendil !
Toimeaine: ditianoon 700 g/kg
Preparaadi vorm: vees dispergeeruvad graanulid
Effector-it võib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik.
Ettevaatust!
H301 Allaneelamisel mürgine.
H317 Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni.
H318 Põhjustab raskeid silmakahjustusi.
H351 Arvatavasti põhjustab vähktõbe.
H410 Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.
EUH401 Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit.
P201 Enne kasutamist tutvuda erijuhistega.
P261 Vältida tolmu/pihustatud aine sissehingamist.
P280 Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.
P301+P310 ALLANEELAMISE KORRAL: võtta viivitamata ühendust 
MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/arstiga.
P302+P352 NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke veega.
P305+P351+P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult 
veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. 
Loputada veel kord.
P308+P313 Kokkupuute või kokkupuutekahtluse korral: pöörduda arsti poole.
P333+P313 Nahaärrituse või lööbe korral: pöörduda arsti poole.
P362+P364 Võtta seljast saastunud rõivad ja pesta enne korduskasutust.
P391 Mahavoolanud toode kokku koguda.
P501 Sisu/mahuti kõrvaldada vastavalt kohalikele eeskirjadele.
SP1 Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist (Seadmeid pinnavee lähedal mitte 
puhastada/Vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaažide).
Sisaldab ohtlikku ainet ditianoon
Tootja/pakkija: BASF SE, 67065 Ludwigshafen, Saksamaa
Loa haldaja: BASF A/S, Ved Stadsgraven 15, DK-2300 Kopenhagen S, Taani
Ametlik esindaja Eestis: BASF UAB, Postkast 14, Laagri, Sauevald 
EE-76491, Harjuma, Tel 372 530 30755
Valmistamise kuupäev ja partii number: vaata pakendil!
Säilivusaeg: 2 aastat valmistamise kuupäevast alates
Säilitamine: Hoida külma eest. Hoida temperatuuril mitte alla 0 °C ja üle +40 °C
Informatsioon avarii korral, tootjafirma telefon: +49 180 2273112
Hädaabi telefon: 112


