Turbo
PAPILDOMA MEDŽIAGA
Veiklioji medžiaga: amonio sulfatas, 21 % N
Produkto forma: tirpios granulės
Papildoma medžiaga, naudojama augimo reguliatoriaus Medax®Top veikimo stabilizavimui
Skirtas profesionaliajam naudojimui
Klasifikavimas ir ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP]
EUH210 Saugos duomenų lapą galima gauti paprašius.
EUH401 Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo
instrukcijos nurodymus.
Pagalbos informacinis telefonas: +49 180 2273 112
Avarijos atveju kreipkitės bendruoju pagalbos telefonu: 112
Pirmoji pagalba
Nusivilkite suteptus drabužius.
Įkvėpus: Įkvėpus dulkes: grynas oras. Pasijutus blogai: kreiptis į gydytoją. Įkvėpus skilimo medžiagų:
ramybė, grynas oras, gydytojo konsultacija.
Patekus ant odos: kruopščiai plauti vandeniu su muilu.
Patekus į akis: mažiausiai 15 minučių kruopščiai skalauti vandeniu atmerkus vokus.
Prarijus: nedelsiant praskalauti burną vandeniu ir gerti daug vandens, kreiptis į gydytoją.
Pavojai: Įkvėpus skilimo medžiagų: plaučių edemos pavojus. Simptomai gali pasireikšti vėliau.
Patarimai gydytojui: Įkvėpus skilimo medžiagų: plaučių edemos profilaktika.
Apsinuodijus kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 8
687 53378
Tuščios pakuotės pakartotinai nebenaudoti!
Siuntos numeris:
Pagaminimo data:
Gamintojas:
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žiūrėkite ant pakuotės
žiūrėkite ant pakuotės
BASF SE, D-67056 Ludwigshafen, Vokietija

Turbo
PAPILDOMA MEDŽIAGA
Veiklioji medžiagas: amonio sulfatas, 21 % N
Produkto forma: tirpios granulės
Papildoma medžiaga, naudojama augimo reguliatoriaus Medax®Top veikimo stabilizavimui
Skirtas profesionaliajam naudojimui
5 kg
Augalų apsaugos produktą naudokite saugiai. Prieš naudodami augalų apsaugos produktą, atidžiai
perskaitykite naudojimo instrukciją. Atkreipkite dėmesį į įspėjamąsias pastabas ir įspėjamuosius
simbolius.
Veikimo būdas
Turbo sudaro silpnai rūgšti amonio sulfato druska, kuri sustiprina kalcio proheksadiono veikimą. Tam, kad
kalcio proheksadionas būtų veiksmingas, jis turi būti laisvosios formos rūgšties pavidalu. Kalcio druska,
esanti kalcio proheksadione, pavirsta į laisvas rūgštis, kai tik ištirpsta vandenyje.
Amonio sulfatas yra vandens kondicionavimo priemonė. Disocijuoti sulfato jonai pritraukia kalcio
proheksadione esančius kalcio jonus ir vandenyje ištirpusius jonus (pvz., kalcio ir magnio). Todėl net ir
esant skirtingai vandens kokybei, visuomet pasiekiamas patikimas proheksadiono poveikis.
Vandenyje ištirpus kalcio proheksadionui, susidaro tokia proheksadiono forma, kurią augalai įsisavina
lengviau.
NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS
Turbo visuomet turi būti naudojamas kartu su Medax® Top.
Naudojimo kiekio santykis 1:1.
Panaudojimo laikas
Būtina laikytis Medax Top panaudojimo laiko nurodymų, pastabų ir rekomendacijų.
VANDENS KIEKIS
Rekomenduojamas vandens kiekis: 100 – 300 l/ha pagal Medax Top etiketėje esančius nurodymus.
TIRPALO PARUOŠIMAS
Ruoškite tik tiek purškiamo tirpalo, kiek faktiškai reikia.
1. Purkštuvo talpą užpildykite 3/4 vandens.
2. Turbo supilkite į purkštuvo talpą veikiant maišytuvui.
3. Medax Top gerai suplakite ir supilkite į purkštuvo talpą.
4. Supilkite likusį vandenį.
Purškiamą tirpalą kuo skubiau išpurkškite veikiant maišytuvui.
PURŠKIMAS
Naudokite tik sertifikuotus purškimo įtaisus ir reguliariai tikrinkite juos bandymų stende!
Purkšdami stenkitės, kad purškiamas skystis pasiskirstytų tolygiai. Tinkamomis priemonėmis būtina
užkirsti kelią perdozavimui ir vėjo nunešimui ar patekimui į vandens telkinius ir besiribojančius laukus,
kurie neturi būti apdoroti.
Maišytuvas turi būti įjungtas visą laiką važiavimo ir purškimo metu. Po darbo pertraukos purškiamą tirpalą
iš naujo kruopščiai išmaišykite.

Purkštuvo talpą su produktu ištuštinkite ir nedelsdami išskalaukite vandeniu, į purškiamą tirpalą įpilkite
skalavimo vandens. Neišvengiamus purškiamo skysčio likučius skieskite santykiu 1:10 ir išpurkškite ant
tuo pačiu produktu apdorojamo ploto.
MAIŠYMAS SU KITAIS PRODUKTAIS
Turbo gali būti maišomas su Medax® Top. Laikytis produktų maišymo rekomendacijų, nurodydų
etiketėse.
NAUDOJIMO APRIBOJIMAI
Produkto nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei +25º C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s.
Augalų apsaugos produkto naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo
dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų teritorijas.
SAUGOS PRIEMONĖS
Dirbant su neskiestu produktu, liečiant juo užterštus paviršius ir purškiant traktoriniais lauko
purkštuvais rekomenduojama dėvėti 6 tipo apsauginę aprangą nuo skystųjų chemikalų (atitinkančią
standartus LST EN 340 ir LST EN 13034 bei avėti tvirtą avalynę. Rekomenduojama mūvėti cheminėms
medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374, 6 sunkimosi lygmens, kurių proveržio
trukmė >480 minutės): nitrilo (≥0,4 mm), chloropreno (≥0,5 mm), butilo (≥0,7 mm) ar kt.
Darbuotojams eiti į apdorotus plotus galima tik jiems visiškai išdžiūvus. Darbuotojams būtina dėvėti ilgas
kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis, avėti sandarius batus bei rekomenduojama mūvėti pirštines.
Higienos priemonės. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir
nerūkyti. Vengti bet kokio sąlyčio su produktu. Stengtis neįkvėpti rūko, garų ir dulksnos. Po darbo ar prieš
pertraukas nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muilu. Darbo drabužius laikyti atskirai. Užterštus
drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Susitepus pirštinių paviršiui, jas reikia kruopščiai nuplauti.
Jei neįmanoma išvalyti asmeninių apsaugos priemonių, būtina sunaikinti laikantis galiojančių teisės aktų
reikalavimų.
PIRMOJI PAGALBA
Nusivilkite suteptus drabužius.
Įkvėpus: Įkvėpus dulkes: grynas oras. Pasijutus blogai: kreiptis į gydytoją. Įkvėpus skilimo medžiagų:
ramybė, grynas oras, gydytojo konsultacija.
Patekus ant odos: kruopščiai plauti vandeniu su muilu.
Patekus į akis: mažiausiai 15 minučių kruopščiai skalauti vandeniu atmerkus vokus.
Prarijus: nedelsiant praskalauti burną vandeniu ir gerti daug vandens, kreiptis į gydytoją.
Pavojai: Įkvėpus skilimo medžiagų: plaučių edemos pavojus. Simptomai gali pasireikšti vėliau.
Patarimai gydytojui: Įkvėpus skilimo medžiagų: plaučių edemos profilaktika.
Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052
arba 8 687 533 78.
PURKŠTUVO PLOVIMAS
Siekiant išvengti žalos vėliau purškiamiems žemės ūkio augalams, visa purškimo įranga turi būti kruopščiai
nuplauta iš išorės ir vidaus, naudojant specialias purkštuvų plovimo priemones ir taikant tokią procedūrą:
1. Iš karto po purškimo visiškai ištuštinkite purškimo talpą. Bet kokie nešvarumai esantys ant
purškimo technikos iš išorės turi būti nuplauti švariu vandeniu. Plauti reikia saugioje vietoje –
bioaikštelėje arba ant tuo pačiu produktu apdorotų pasėlių. Naudotas vanduo neturi patekti į
drenažą, šulinius ar paviršinius vandenis.
2. Purkštuvo talpos vidų išskalaukite švariu vandeniu ir išleiskite pro vamzdynus ir sijas. Skalavimui
vandens įpilkite ne mažiau 10% purkštuvo talpos tūrio. Visiškai ištuštinkite purškimo talpą.
3. Pusę purkštuvo talpos pripildykite švariu vandeniu ir įpilkite gamintojo rekomenduojamą kiekį
specialios purkštuvų plovimo priemonės. Įjunkite maišymą ir nedidelį kiekį tirpalo išleiskite pro
vamzdynus ir sijas. Pripildykite talpą vandeniu iki viršaus ir įjunkite maišymą. Maišykite 15
minučių. Visiškai ištuštinkite purškimo talpą išleisdami tirpalą per vamzdynus ir sijas, ir leiskite
visiškai išdžiūti.

4. Purkštukai ir filtrai turi būti nuimti ir išplauti atskirai, naudojant specialias purkštuvų plovimo
priemones.
Po naudojimo purkštuvą gerai išplaukite su vandeniu, pagal purkštuvų gamintojų rekomendacijas.
SANDĖLIAVIMAS
Laikykite saugioje, sausoje, nuo šalčio apsaugotoje vietoje. Laikykite atskirai nuo šarmų ir šarminančių
medžiagų. Saugokite nuo nitritų ir šarminių medžiagų. Saugokite nuo drėgmės. Medžiaga (produktas) gali
sukepti veikiant drėgmei. Rekomenduojama temperatūra laikymui: +20 oC. Laikymo trukmė originalioje,
uždarytoje pakuotėje - 24 mėnesiai.
TUŠČIŲ PAKUOČIŲ TVARKYMAS
Supylus produktą į purštuvą, jo pakuotės turi būti skalaujamos taikant integruotojo skalavimo (skalaujant
suspausto vandens srove) ar trigubo skalavimo metodus. Vanduo, panaudotas augalų apsaugos produktų
pakuotei išskalauti, išpurškiamas ant žemės sklypo, apdoroto tuo augalų apsaugos produktu. Išskalautos
augalų apsaugos produktų pakuotės tvarkomos vadovaujantis atliekų tvarkymą nustatančiais teisės aktais.
GAMINTOJO ATSAKOMYBĖ
Mūsų produkcija visiškai atitinka kokybės reikalavimus. Mes garantuojame už jos sudėtines dalis. Mes,
produktų tiekėjai, neatsakome už žalą, atsiradusią dėl produkto netinkamo saugojimo arba naudojimo ne
pagal paskirtį ar rekomendacijas.
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