ACTELLIC 50 EC
Taimekaitsevahend
INSEKTITSIID
Emulsioonikontsentraat (EC)
500 g/l metüülpirimifoss
Laokahjurite tõrjeks tühjades hoidlates.
Desinsektsiooni võivad teostada ainult firmad, kellel on vastav
sertifikaat ja erivarustus.
Eesti reg. nr.
0129/30.09.11
Pakend:
50 ml, 100 ml, 200 ml, 1 l, 5 l, 20 l, 200 l
Valmistamise kuupäev: vaata pakendilt.
Tootepartii nr: vaata pakendilt.
Preparaadi vorm:
Toimeaine:
Kasutusala:

Sisaldab ohtlikke aineid metüülpirimifoss ja lahustibensiin (nafta), kerged aromaatsed
ühendid.
Toode on mõeldud ainult professionaalseks kasutamiseks.
Vältimaks ohtu inimesele ja keskkonnale tuleb järgida kasutusjuhendi nõudeid.
Keskkonnaohtlikkus. Vältida preparaadi jääkide, töölahuse ning taara– ja seadmete pesuvee
sattumist veekogudesse ja kanalisatsiooni.
Esmaabi: Mistahes mürgitusnähu ilmnemisel kutsuge arst ja kasutage juhendis kirjeldatud
esmaabimeetmeid. Ravi: Teha koheselt maoloputus, vältides mao sisu sattumist
hingamisteedesse. Seejärel rakendada sümptomaatilist ravi. Antidoodid: atropiin, PAM või
toksogoniin.
Säilitamistingimused. Preparaadi säilimisaeg kinnises tehasepakendis on 2 aastat
valmistamise kuupäevast alates. Hoida kuivas, vältida temperatuuri alla 0ºC ja üle 25ºC. Ärge
laduge konteinereid kõrgematesse virnadesse kui 2 m, et vältida toote kokkupressimist ja
kahjustamist.
Pakendi purunemisel: Välja voolanud preparaat katta liiva, saepuru või muu absorbendiga
kuni segu on täielikult läbi imbunud. Seejärel koguda segu spetsiaalse markeeringuga
anumasse ja anda üle ohtlike jäätmete käitlejale.
Pakendi kahjutustamine: Pakendi korduvkasutamine on keelatud! Pärast tühjendamist
loputada pakend vähemalt 3 korda puhta veega. Loputusvesi kasutada töölahuse
valmistamiseks. Loputatud pakendid muuta kasutuskõlbmatuks ja viia ohtlike jäätmete
kogumiskohta.

Ettevaatust
H226
H302
H304
H317

Tuleohtlik vedelik ja aur.
Allaneelamisel kahjulik.
Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav.
Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni.

H318
H335
H336
H410
P210

Põhjustab raskeid silmakahjustusi.
Võib põhjustada hingamisteede ärritust.
Võib põhjustada unisust või peapööritust.
Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.
Hoida eemal soojusallikast / sädemetest / leekidest / kuumadest pindadest.
Mitte suitsetada.
P261
Vältida tolmu/suitsu/gaasi/udu/auru/pihustatud aine sissehingamist.
P280
Kanda kaitsekindaid / kaitserõivastust / kaitseprille / kaitsemaski.
P301 + P310 ALLANEELAMISE KORRAL: võtta viivitamata ühendust
MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga.
P331
MITTE kutsuda esile oksendamist.
P305 + P351 + P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul
ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui
neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.
P310
Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga.
P362 + P364 Võtta seljast saastunud rõivad ja pesta enne korduskasutust.
P391
Mahavoolanud toode kokku koguda.
P403 + P233 Hoida hästi ventileeritavas kohas. Hoida mahuti tihedalt suletuna.
P501
Sisu/konteiner kõrvaldada tunnustatud jäätmekäitlusettevõttes.
EUH401
Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit.
EUH066
Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist.
SP1
Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist (Seadmeid pinnavee lähedal
mitte puhastada, vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaažide).
Hädaabi telefon 112. Mürgistusteabekeskuse lühinumber 16662.
Loa valdaja: Syngenta Polska Sp. z o.o., Ul. Szamocka 8, 01-748 Warszawa,
Tootja/pakendaja: Cheminova A/S, Thyboroenvej 76/78, 7673 Harbooere, Denmark
Esindaja Eestis: tel.+372 51 44011
Esmaabi
Mürgituse kahtluse korral lõpetage kohe töötamine ja kutsuge arst. Näidake arstile etiketti.
Nahale sattumisel, võtke ära saastunud riided ning peske kohe saastunud nahapindu rohke vee
ja seebiga. Silmi loputage 15 minuti jooksul rohke värske veega, ka silmalaugude alt.
Kemikaali sissehingamise korral minge värske õhu kätte. Kemikaali allaneelamise korral
mitte esile kutsuda oksendamist, pöörduda koheselt arsti poole ja näidata talle pakendit või
etiketti.
Ravi: Teha koheselt maoloputus, vältides mao sisu sattumist hingamisteedesse. Seejärel
rakendada sümptomaatilist ravi. Antidoodid: atropiin, PAM või toksogoniin.
Ettevaatusabinõud
SEE ON FOSFORORGAANILINE ÜHEND. Mitte kasutada toodet, kui arst on keelanud teil
töötada fosfororgaaniliste ühenditega, karbamaatide või tiokarbamaatidega.
Toimemehhanism
Actellic 50 EC on pika toimeajaga kontaktne ja söötmürk. Toimeaine imendub kahjurputuka
organismi kehapinna ja seedetrakti kaudu. Samuti toimib kui fumigant, sattudes kahjurputuka
organismi hingamisteede kaudu.

Kasutusjuhend
Kasutatakse laokahjurite tõrjeks tühjades hoidlates.
Tühjad hoidlad: laokahjurid, pritsida tühja ladu – kuni 100 ml/100 m²
Teraviljast tühjendatud ladu tuleb puhastada ja puhtad pinnad koheselt töödelda külmaerosool
meetodil. Hoidlaid võib töödelda mitte hiljem kui 15 päeva enne uue teraviljasaagi
ladustamist. Enne teravilja ladustamist tuleb ladu hoolikalt ventileerida.
Töölahuse valmistamine
Töölahuse kulunorm: töödeldud pinnad peavad olema küllaldaselt märgunud, kuid töölahus ei
tohi neilt maha valguda.
Töölahuse kontsentratsioon: kontsentratsioon ei tohi ületada 8%, s.t 200 ml Actellic 50 EC-d
2,5 l vee kohta. Erinevate pindade küllaldaseks katmiseks töölahusega tuleb toote kulunormi
(100 ml) lahjendada veega. Erinevate pindade töötlemiseks on vajalikud erinevad
veekogused:
Metallpinnad (erinevad metallpinnad- tsingitud, värvitud kuni tugevalt roostetanud) –
2,5-5,0 l töölahust/100 m² kohta
Värvitud puidust pinnad (sileda- või karedapinnalised, õli- või emulsioonvärviga
värvitud) - 2,5-5,0 l töölahust /100 m² kohta
Värvimata puidust pinnad – 5,0 l töölahust /100 m² kohta
Krohvitud pinnad – 7,0 l töölahust /100 m² kohta
Krohvimata tellisest pinnad – 15,0 l töölahust /100 m² kohta
Tööoode: 24 tundi pärast pihustamist ja sellele järgnevat 1 tunnist laohoone ventileerimist.
Pritsimistehnoloogia
Desinsektsiooni teostamiseks kinnistes ruumides kasutada külmaerosool generaatorit
automaatrežiimil, et vältida auru sissehingamist.
Pritsi puhastamine
Tühjenda paak. Pärast kasutamist pesta pritsimisvarustus. Loputada paak, jaotustorud ja
voolikud puhta veega ja tühjendada paak uuesti. Pritsipaagi pesemisel vältida maapinna,
pinna- ja põhjavee reostumist.
Resistentsus
Toote korduv kasutamine võib põhjustada resistentsust. Kõige kaasaegsema teabe ja
täpsemate soovituste saamiseks võtke palun ühendust Syngenta Polska Sp. z o.o.
edasimüüjaga.
Juriidilised aspektid ja kasutaja risk
Enne toote kasutamist lugege läbi sellega kaasas olev kasutusjuhend. Kasutaja vastutab
kahjude eest, mis tulenevad tootja kontrollivälistest teguritest. Kõik soovitused toote
kasutamiseks põhinevad tootja praegustel teadmistel. Kuna tootja ei saa kontrollida toote
kasutamist, hoiustamist ega töötlemist, ei saa tootja selle eest vastutada. Kuna resistentsuse
teket ei ole võimalik ette näha, ei vastuta tootja kahju korvamise eest, mille on põhjustanud
Actellic 50 EC ebatõhusus resistentsete kahjurite tõrjel.
® registreeritud kaubamärk kuulub firmale Syngenta Group Company

