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Növényi sampon - Növényápoló szer
szobai és kerti dísznövények kezelésére és felületek tisztítására

Felhasználásra kész folyadék (AL) 
Hatóanyag tartalom:  Káliszappan 1 % (m/m) 

A KÉSZÍTMÉNY FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

A készítmény a kezelt növények lemosására szolgál, a levélfelületekről a fizikai szennyeződéseket (pl. por, korom, pókháló, mézharmat, stb.) távolítja el. A kijuttatott permetlé mennyiségét 
a lombfelület nagyságától függően kell megválasztani. A kezelés során ügyelni kell a teljes fedettségre, a levelek mindkét oldalának egyenletes és alapos fedettségére. A kezelések száma 

a tisztítandó növényfelület szennyezettségétől függ. A kijuttatás előtt fitotoxicitási próba végzése javasolt.
Légi kijuttatás: nem engedélyezett.

Gyártói ajánlás: Az elkészült permetlevet – ha önállóan használjuk – célszerűen a kora reggeli órákban, vagy naplemente előtt permetezzük ki. Ha más készítmények mellett  
– mint tapadásfokozó adalékot használjuk – mindig a hatásosabb készítményre vonatkozó előírások a mérvadóak. Ha a permetezést kővetően 1 órán belül csapadékot kap a kezelt 

növényállomány, akkor a permetezést meg kell ismételni.

CSEBER Non-profit Kft. növényvédő szerrel szennyezett csomagolóanyag gyűjtőhelyeinek listája 
megtalálható a http://www.cseber.hu/gyh.php          Tel.: +36 1 340 5411 

A kiürült és tisztított csomagolóeszközök újrafelhasználása tilos!
A készítmény eltarthatósága: Eredeti zárt csomagolásban, száraz, hűvös, 

szigorúan fagymentes helyen, szabályos növényvédő szer raktárban 3 év.

A készítmény emberre, állatra, környezetre 
való veszélyessége és a biztonságos felhasználásnak előírásai:

Vízi szervezetekre való veszélyessége: nem jelölésköteles 
Méhveszélyesség: mérsékelten kockázatos

Tűzveszélyességi besorolás: nem jelölésköteles
A készítmény p.o.LD50 értéke (patkányon): >5000 mg/ttkg

KÖRNYEZETBARÁT KERTGONDOZÁS

Felhasználás előtt olvassa el a használati utasítást és győződjön meg arról, hogy megértette.
Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében 

be kell tartani a használati utasítás előírásait.

Engedély tulajdonosa, gyártja, kiszereli és forgalomba hozza:

Forgalmazási kategória: III

5 999880 010672

P102  Gyermekektől elzárva tartandó.
P270  A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
P501  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba  

szállítás szükséges. A kiürült csomagolóeszköz települési hulladékként kezelhető.

SP 1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket!
SPe 8  Méhekre veszélyes!  

Virágzó kultúrában a méhek napi aktív gyűjtési időszaka idején nem alkalmazható!
SPe 3  A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 5 m távolságban tartson meg egy  

kezeletlen, növényzettel borított (lehetőleg zárt gyep) biztonsági övezetet!

Egyéb környezetvédelmi előírások:
Az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védő-

területen és a hidrogeológiai védőövezeten belül külön engedélyezés-
től függően használható. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap; 

Munkaegészségügyi óvórendszabályok: egyéni védőfelszerelés  
– előkészítőnek védőkesztyű, kijuttatónak védőkesztyű, védőszemüveg/arcvédő. 

Elsősegélynyújtás, terápia: Szembe jutás esetén a szemet azonnal, bő vízzel,  
legalább 15-20 percig öblögetni. Lenyelés esetén a szájat vízzel ki kell öblögetni, 

egy-két pohár vizet inni. Ellenanyag: specifikus antidótuma nincs. 
Mérgezéskor, vagy annak gyanújakor az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató  
Szolgálat díjmentesen, 24 órán keresztül hívható zöld száma: 06 80 201 199

Engedély száma:  4.2/2779-2/2012 NÉBIH
Gyártási idő, szám:  lásd a csomagoláson  (év/hónap/nap)
Nettó tartalom:  0,5 l
A készítmény felhasználására kész, további hígítást nem igényel!

Kultúra Élelmezés - egészségügyi várakozási idő:

Szobai és kerti dísznövények előírás szerinti felhasználás esetén nincs korlátozás

Kultúra Kezelések max. száma Kezelések közötti 
min. időtartam

Kijuttatási 
koncentráció (%)

Víz (l/ha) Utolsó kezelés 
fenostádiuma 

Szobai és kerti dísznövények nincs korlátozás nincs korlátozás A készítmény felhasználására kész, további 
hígítást nem igényel!

kultúrától függően 
cseppenésig nincs korlátozás
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