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
Dystrybutor:
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

LIMUS® CLEAR
Substancje czynne:
NBPT (triamid kwasu N-(n-butylo)tiofosforowego) – 18,9 %
NPPT (triamid kwasu N-(n-propylo)tiofosforowego) – 6,3 %

Uwaga
H315 – Działa drażniąco na skórę.
H317 – Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H319 – Działa drażniąco na oczy.
H361f – Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność.
H412 – Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH 401 – W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.
P101 – W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub
etykietę.
P102 – Chronić przed dziećmi.
P103 – Przed użyciem przeczytać etykietę.
P201– Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności.
P202 – Nie stosować przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków
bezpieczeństwa.
P261 – Unikać wdychania pyłu / dymu / gazu / mgły / par / rozpylonej cieczy.
P264 – Dokładnie umyć zabrudzone części ciała po użyciu.
P272 – Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy.
P280 – Stosować rękawice ochronne / odzież ochronną / ochronę oczu / ochronę twarzy.
P303 + P352 – W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Umyć dużą ilością
wody z mydłem.
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.
P308 + P311 – W przypadku narażenia lub styczności: skontaktować się z OŚRODKIEM
ZATRUĆ/lekarzem.
P332 + P313 – W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się
pod opiekę lekarza.
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P337 + P311 – W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: skontaktować
się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
P362 + P364 – Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.
P405 – Przechowywać pod zamknięciem.
P501 – Zawartość/pojemnik usuwać do punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych lub
specjalnych.
OPIS DZIAŁANIA
Preparat Limus® Clear jest stabilizatorem azotu. Stosowany jako dodatek do płynnych
nawozów azotowych (roztworów saletrzano-mocznikowych) zwiększa efektywność
nawożenia azotowego.
Działanie preparatu opiera się na dwóch substancjach czynnych: NBPT i NPPT
będących inhibitorami ureazy.
Zastosowanie preparatu obniża aktywność ureazy w glebie, co zapobiega nadmiernej
(szybkiej) transformacji mocznika w amoniak i dwutlenek węgla redukując ich emisje
do atmosfery. W rezultacie azot zastosowany w nawozie jest wykorzystany efektywniej
a wielkość plonowania oraz jego jakość ulegają poprawie.
INSTRUKCJA SPORZĄDZENIA MIESZANINY:
1. Używać odpowiednich środków ochrony osobistej, w tym ochronę oczu/ochronę twarzy oraz
rękawice ochronne.
2. Używać preparatu wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach lub na zewnątrz.
W przypadku niewystarczającej wentylacji należy stosować ochronę dróg oddechowych.
3. Napełnić zbiornik opryskiwacza do połowy objętości nawozem.
4. Dodać odpowiednią ilość preparatu Limus® Clear i dokładnie wymieszać.
5. Uzupełnić zbiornik opryskiwacza nawozem ciągle mieszając.
6. Mieszanina zbiornikowa powinna zostać zużyta w ciągu 5 dni od jej sporządzenia.
Preparat Limus® Clear może być używany do wszystkich upraw w dowolnym momencie
nawożenia, zgodnie z zaleceniami stosowania płynnych nawozów azotowych (roztworów
saletrzano-mocznikowych).
STOSOWANIE PREPARATU:
Zalecane dawki:
• 0,9 litra preparatu Limus® Clear / 1000 litrów 28%N roztworu saletrzanomocznikowego
• 1,0 litra preparatu Limus® Clear / 1000 litrów 30%N roztworu saletrzanomocznikowego
• 1,1 litra preparatu Limus® Clear / 1000 litrów 32%N roztworu saletrzanomocznikowego
WARUNKI PRZECHOWYWANIA
Produkt przechowywać w szczelnie zamkniętym oryginalnym opakowaniu w dobrze
wentylowanym pomieszczeniu.
Chronić przed wodą.
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Przechowywać w temperaturze -10°C – 40°C. Przechowywanie produktu w temperaturach
niższych niż -10°C powoduje jego zamarznięcie i konieczność rozmrożenia przed użyciem.
Unikać wysokich temperatur. W temperaturach powyżej 40°C produkt może ulec degradacji.
W razie wątpliwości lub pytań przed użyciem produktu należy skontaktować się z
dystrybutorem.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Firma BASF nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek niewłaściwego
użycia lub obchodzenia się z produktem oraz za brak skuteczności preparatu spowodowany
działaniem czynników niezależnych od firmy.
Data produkcji - ........
Nr partii - ........
Okres ważności – 2 lata
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