
Nettó tartalom: 5 L

AD CONTACT 
SEGÉDANYAG

Szerforma: vízoldható folyékony készítmény (SL)
Hatóanyag:  90 m/m% etoxilált zsíralkohol   
Forgalomba hozatali engedély száma: 
04.2/3789-1/2012 NÉBIH, 
módosítás: 04.2/2909-1/2017
Forgalmazási kategória: II.
Gyártási idő (nap, hó, év) és gyártási szám: 
A csomagolóburkolaton található.
Eltarthatóság: Eredeti, zárt csomagolásban, 
száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő 
szer raktárban 3 év.

A növényvédő szert gyártja és az engedély 
tulajdonosa: 
UPL EUROPE LTD., 
The Centre, Birchwood Park, 
Warrington Cheshire WA3 6YN, 
Egyesült Királyság
tel.: +44 1925 859016
Címkézésért felelős személy: 
Dr. Imrei Zoltán, 1124 Budapest, Fodor u. 33.
Első magyarországi forgalmazó:
AGROMETRY KFT.
2000 Szentendre, Kisforrás u. 30.
Tel.: +36 20 910-9503, +36 20 365-6915 
E-mail: info@agrometry.hu

A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon): 
1000 - 2000 mg/ttkg
Tűzveszélyességi besorolás: nem jelölésköteles
Vízi szervezetekre való veszélyesség: 
nem jelölésköteles
Méhveszélyesség: nem jelölésköteles
H302  Lenyelve ártalmas.
H318  Súlyos szemkárosodást okoz.
P102  Gyermekektől elzárva tartandó.
P270  A termék használata közben tilos enni,  

inni vagy dohányozni.
P280  Védőkesztyű / védőruha / szemvédő / 

arcvédő használata kötelező.
P305+351+338 SZEMBE KERÜLÉS esetén:  

Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott 
esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha 
könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

P310  Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI 
KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

P501  A tartalom/edény elhelyezése hulladék-
ként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás 
szükséges.

SP 1  A növényvédő szerrel vagy annak csoma-
golóeszközével ne szennyezze a vizeket!  
A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa 
felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaság- 
ban vagy az utakon levő vízvezetőkön ke- 
resztül való szenynyeződést!

SPe 3  A vízi szervezetek védelme érdekében a 
felszíni vizektől 5 m távolságban tartson  
meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!

AZ EMBERI EGÉSZSÉG ÉS A KÖRNYEZET VESZÉLYEZTETÉSÉNEK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN 
BE KELL TARTANI A HASZNÁLATI UTASÍTÁS ELŐÍRÁSAIT. FELHASZNÁLÁS ELŐTT OLVASSA 

EL A HASZNÁLATI UTASÍTÁST ÉS GYŐZŐDJÖN MEG ARRÓL, HOGY MEGÉRTETTE!
EMBERRE, ÁLLATRA, KÖRNYEZETRE VALÓ VESZÉLYESSÉG, A BIZTONSÁGOS FELHASZNÁLÁS FELTÉTELEI

Veszély



Mérgezéskor vagy annak gyanújakor az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató 
Szolgálat díjmentesen, 24 órán keresztül hívható zöld száma: 06 80 201 199.

EGYÉB KÖRNYEZETVÉDELMI ELŐÍRÁ-
SOK
Az ivóvízbázisok védőterületén felhasználni 
tilos, külső védőterületek és a hidrogeológiai 
védőövezeten belül külön engedélyezéstől 
függően használható.

MUNKAEGÉSZSÉGÜGYI ÓVÓRENDSZA-
BÁLYOK
Egyéni védőfelszerelés előkészítőknek és 
felhasználóknak: vegyi anyag (freccsenés, 
permet) átbocsátással szemben korlátozott 
védelmi képességű (6-os típusú) védőruha, 
növényvédelmi (permetező) védőkalap, ve-
gyi anyag cseppek, freccsenés, aeroszol /
permet elleni (3-as jelölésű) védőszemüveg 
vagy arcvédő, vegyi anyagoknak ellenálló (3. 
védelmi osztályú) védőkesztyű, védőlábbeli.
Amennyiben az AD CONTACT permetezési 
segédanyag felhasználásakor alkalmazott 
növényvédő szerre előírt egyéni védelem 
fentieknél magasabb védelmi szintű, és lég-
zésvédő eszköz használata is szükséges, 
értelemszerűen azt kell alkalmazni.

Elsősegélynyújtás, terápia: általános eljá-
rás, tüneti-megfigyelő kezelés, illetve az al-
kalmazott növényvédő szer szerint.
Ellenanyag: specifikus antidótuma nincs, 
illetve a felhasznált növényvédő szer szerint.

VÁRAKOZÁSI IDŐK
Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap
Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 
a felhasznált készítményre vonatkozó elő-
írás szerint.

A NÖVÉNYVÉDŐ SZER FELHASZNÁLÁSÁRA 
VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK
Felhasználható posztemegens (állományban al- 
kalmazható) gyomirtó szerek hatásfokozására 
0,1 %-os koncentrációban.

ELŐÍRT NÖVÉNYVÉDELMI TECHNOLÓGIA
A permetlé készítésekor a habzás elkerülé-
sére először a permetlétartályt 2/3-áig fel kell 
tölteni vízzel, majd a keverés megindítását kö-
vetően az adott gyomirtó szert vagy gyomirtó 
szer kombinációt, ezt követően pedig az AD  
CONTACT segédanyagot kell bekeverni a per-
metlébe. Ezután lehet a permetlé tartályt teljesen 
feltölteni vízzel.

Légi kijuttatás: A felhasznált növényvédő szer 
engedélyokiratával összhangban.

CSEBER Nonprofit Közhasznú Kft. 
növényvédő szerrel szennyezett csoma-

golóanyag gyűjtőhelyeinek listája megtalálható 
a http://www.cseber.hu címen. 

Tel.: +36 1/340-4888
A kiürült és tisztított csomagolóeszközök 

újrafelhasználása tilos!


