Producent:
BASF SE, Carl-Bosch-Straße 38, 67056 Ludwigshafen, Republika Federalna Niemiec,
tel.: +49 621 60-0, fax: +49 621 60-42525, e-mail: info.service@basf.com
Podmiot wprowadzający preparat na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
BASF Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 142B, 02-305 Warszawa, tel.: 22 570 99 99,
fax: 22 570 97 92, e-mail: poczta@basf.com

DASH HC
Zawartość preparatu:
oleinian metylu – 348,75 g/l (37,5%)
alkohol tłuszczowy (alkoksylowany ester kwasu fosforowego) – 209,25 g/l (22,5%)

Niebezpieczeństwo
H304 – Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
H315 – Działa drażniąco na skórę.
H318 – Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H336 – Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
H411 – Działa toksycznie na organizmy wodne powodując długotrwałe skutki
EUH401 – W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.
P280 – Stosować rękawice ochronne/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P303 + P352 – W PRZYPADKU KONTATKU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Umyć dużą ilością
wody z mydłem.
P304 + P340 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić
lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego
oddychania.
P305 + P351 + P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą
przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal
płukać.
P331 – Nie wywoływać wymiotów.
P391 – Zebrać wyciek.
OPIS DZIAŁANIA
Dash HC jest adiuwantem, preparatem wspomagającym w formie płynu do łącznego
stosowania z herbicydami. Dodanie adiuwantu Dash HC zwiększa skuteczność stosowanych
środków chwastobójczych, obniża pH i napięcie powierzchniowe cieczy użytkowej, a także
uniezależnia skuteczność zabiegu od warunków pogodowych (temperatura, wilgotność,
promienie UV).
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STOSOWANIE PREPARATU
Preparat należy stosować zgodnie z informacjami zawartymi w etykiecie środka
ochrony roślin przeznaczonego do łącznego stosowania z Dash HC.
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną ilość
środka ochrony roślin oraz adiuwantu korzystając z informacji zamieszczonych w etykiecie
środka ochrony roślin.
Sporządzając ciecz użytkową mieszaniny środków najpierw należy przygotować ciecz
użytkową środka ochrony roślin zgodnie z instrucją zawartą w etykiecie środka, a następnie
dodać do zbiornika opryskiwacza (z włączonym mieszadłem) adiuwant Dash HC.
Po dodaniu adiuwantu do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło
hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie
wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA PREPARATU
Przed przystąpieniem do zabiegu należy zapoznać się z środkami ostrożności
zawartymi w etykiecie środka ochrony roślin.
Środki ostrożności dla osób stosujących preparat:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas stosowania produktu.
Stosować rękawice ochronne oraz ochronę oczu/ochronę twarzy w trakcie przygotowywania
cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.
Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.
Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
Dokładnie umyć ręce dużą ilością wody z mydłem po użyciu.
Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.
Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód preparatem lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód
powierzchniowych. Unikać zanieczyszczenia wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw
i dróg.
Okres od zastosowania preparatu do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
preparat mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta:
Postępować zgodnie z etykietą środka ochrony roślin.
Okres od ostatniego zastosowania preparatu do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
Postępować zgodnie z etykietą środka ochrony roślin.
Okres od ostatniego zastosowania preparatu na rośliny przeznaczone na paszę do dnia,
w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
Postępować zgodnie z etykietą środka ochrony roślin.
Okres od ostatniego zastosowania preparatu na rośliny do dnia , w którym można siać
lub sadzić rośliny uprawiane następczo:
Postępować zgodnie z etykietą środka ochrony roślin.
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WARUNKI PRZECHOWYWANIA
I OPAKOWANIA

I

BEZPIECZNEGO

USUWANIA

PREPARATU

Chronić przed dziećmi.
Preparat przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą,
− w chłodnym, wentylowanym pomieszczeniu, z dala od źródeł ciepła,
− w pojemniku szczelnie zamkniętym.
Niewykorzystany preparat lub opakowanie przekazać do podmiotu uprawnionego do
odbierania odpadów niebezpiecznych lub specjalnych.
PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
W przypadku kontaktu ze skórą (lub z włosami): Umyć dużą ilością wody z mydłem.
W przypadku dostania się do dróg oddechowych: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego
na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.
W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki
kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
Okres ważności - 5 lat
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii - ........
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