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ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - 
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΛΗΞΗΣ: Αποθηκεύεται σε ξηρό μέρος, απαραβίαστο 
στην αρχική συσκευασία. Σε αυτές τις συνθήκες, το 
σκεύασμα διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια από 
την ημερομηνία παρασκευής του.         
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ÇÌEÑ. ÐÁÑÁÓÊÅÕÇÓ/ÁÑÉÈÌÏÓ ÐÁÑÔÉÄÁÓ:

Βλέπε στην επιφάνεια του δοχείου

TM

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ: •Φυλάσσεται μακριά από 
τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. •Όταν το χρησιμοποιείτε 
μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε. •Να φοράτε 
προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα 
ατομικής προστασίας για τα μάτια/ πρόσωπο.  
•Απορρίπτετε το περιεχόμενο / δοχείο σύμφωνα με 
τους ισχύοντες κανονισμούς.
Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο: 
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλύνετε με άφθονο 
σαπούνι και νερό.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε 
προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν 
φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. 
Συνεχίστε να ξεπλένετε.
Σε περίπτωση κατάποσης: Ζητήστε αμέσως ιατρική 
συμβουλή (δείξτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν). Μη 
χορηγήσετε τίποτα στον παθόντα εάν δεν έχει τις 
αισθήσεις του. Μην προκαλέσετε εμετό. 
Σε περίπτωση εισπνοής: Mεταφέρετε τον παθόντα από 
το χώρο της έκθεσης, διατηρείστε τον ζεστό και 
ξεκούραστο. Απευθυνθείτε προληπτικά στο γιατρό. 
Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε 
συμπτωματική θεραπεία
ΤΗΛ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777

® TM Trademark of the Dow Chemical company ( Dow ) or an affiliated company of Dow" "

Ðåñéå÷üìåíï:

2 ëßôñá

ÅðéöáíåéïäñáóôéêÞ ïõóßá  ç ïðïßá
âåëôéþíåé ôç äñÜóç ôùí æéæáíéïêôüíùí

×ñçóéìïðïéåßôáé áðïêëåéóôéêÜ óå óõíäõáóìü ìå æéæáíéïêôüíá
óêåõÜóìáôá ãéá ôçí áýîçóç ôçò áðïôåëåóìáôéêüôçôáò.
Äåí åßíáé öõôïðñïóôáôåõôéêü ðñïúüí, äåí êáôáðïëåìÜ êáìßá
 áóèÝíåéá, å÷èñü Þ æéæÜíéï.

Áñéèìüò ÅããñáöÞò óôï
Åèíéêü Ìçôñþï ×çìéêþí Ðñïúüíôùí:

20510/2012

ÐáñáóêåõáóôÞò: Dow AgroSciences Export, Ëáýñéï 

Ðñïïñßæåôáé ìüíï ãéá åðáããåëìáôßåò ÷ñÞóôåò 

Εγγυημένη σύνθεση: 
2-ethyl hexanol:72% β/ο
  propylene glycol 18,5 % β/ο 
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ÅÐÉÖÁÍÅÉÏÄÑÁÓÔÉÊÏÓ ÐÁÑÁÃÏÍÔÁÓ

TM

ΠΡΟΣΟΧΗ

• Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.

Για να αποφεύγετε κίνδυνους για την ανθρώπινη 
υγεία και το περιβάλλον, ακολουθείτε τις οδηγίες 

χρήσης.

ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: Το SURFER είναι επιφανειοδραστική ουσία που βελτιώνει τη δράση και αυξάνει την 
αποτελεσματικότητα των ζιζανιοκτόνων με τα οποία συνδυάζεται. Βελτιώνει την εναπόθεση και την κατανομή του 
ψεκαστικού υγρού καθώς και τη διαβρεκτική ικανότητα και απορρόφηση των ζιζανιοκτόνων και μειώνει τη 
διασπορά των ψεκαστικών σταγονιδίων. Επίσης βελτιώνει την αντοχή στην έκπλυση από τη βροχή.  

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Το αντίστοιχο πεδίο εφαρμογής του ζιζανιοκτόνου με το οποίο συνδυάζεται.

ΣΤΟΧΟΙ: Αύξηση της αποτελεσματικότητας και της ταχύτητας δράσης του ζιζανιοκτόνου με το οποίο 
συνδυάζεται. 

Δόση: 200 κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρού.

Όγκος ψεκαστικού υγρού: 20-40 λίτρα ανά στρέμμα (σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας του ζιζανιοκτόνου με 
το οποίο συνδυάζεται).

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Καθολικός ψεκασμός σε ανάμειξη με εγκεκριμένο ζιζανιοκτόνο στη συνιστώμενη δόση. 

Παρατήρηση: Να εφαρμόζεται πάντα σε στεγνά φυτά. Να μην εφαρμόζεται αντίθετα από τον άνεμο. Αποφεύγετε 
τη χρήση του σε συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας ή έντονης ηλιοφάνειας. Να μην εφαρμόζεται σε καλλιέργειες 
που υποφέρουν από αντίξοες κλιματολογικές συνθήκες, από τροφοπενίες, προσβολές παρασίτων, ασφυξία 
ριζών κλπ.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Γεμίζουμε το ψεκαστικό βυτίο κατά το ήμισυ 
αναδεύοντας. Προσθέτουμε την απαιτούμενη ποσότητα του ζιζανιοκτόνου συνεχίζοντας την ανάδευση και όταν 
αναμειχθεί καλά προσθέτουμε το SURFER συμπληρώνοντας με την υπόλοιπη ποσότητα νερού, πάντα 
αναδεύοντας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ: Ακολουθούνται οι οδηγίες του ζιζανιοκτόνου με το οποίο 
συνδυάζεται.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Το SURFER δεν προκαλεί φυτοτοξικότητα ή άλλες παρενέργειες, εφόσον χρησιμοποιείται 
σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης και τους περιορισμούς των ζιζανιοκτόνων σκευασμάτων με τα οποία 
συνδυάζεται.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Συνδυάζεται με όλα τα εγκεκριμένα ζιζανιοκτόνα στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις 
όταν προτείνεται η χρήση τους σε συνδυασμό με επιφανειοδραστικές ουσίες στο βυτίο.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠOΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟY ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: Τόσο οι συσκευασίες όσο και  νερά του ξεπλύματος πρέπει να εναποτίθενται με ασφάλεια. 
Στα κενά δοχεία συσκευασίας γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο). 
Απαγορεύεται η περαιτέρω χρήση τους για οποιοδήποτε λόγο. Τα κενά δοχεία συσκευασίας πρέπει να 
απορρίπτονται σύμφωνα με τις κείμενες νομοθεσίες.
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