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Augalų apsaugos produktas –  naudinga informaci ja/etiketė  

ElastiqTM 

 

Tai purškiamas produktas (emulsijos koncentratas), naudojamas aliejinių rapsų ir žirnių apdorojimui prieš 

derliaus nuėmimą. Elastiq, kaip produktas, turintis savybę prilipti, sumažina ankščių subyrėjimą ir nuostolius 

tiek prieš nuimant derlių tiek derliaus nuėmimo metu. 

Aktyvios sudedamosios dalys: 

Karboksilintas stireno butadieno kopolimeras 450 g/l 

Alkilfenil hidroksipolioksietilenas 100 g/l 

 

ĮSPĖJIMAS! 

R36/38 Dirgina akis ir odą. 

 

S2 Saugoti nuo vaikų. 

S13 Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro. 

S23 Neįkvėpti aerozolių. 

S26 Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į 

gydytoją. 

S37/39 Mūvėti tinkamas pirštines ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones. 

S51 Naudoti tik gerai vėdinamose vietose. 

Produktas yra sąlyginai nekenksmingas bitėms, jei išlaikoma rekomenduojama 

naudojamo skysčio dozė ar koncentracija. 

Šis produktas, jo likučiai ir panaudotos pakuotės negali pasiekti paviršinio vandens. 

Šio produkto negalima naudoti kitoms paskirtims, nei nurodyta naudojimo 

instrukcijose! 

Produktas yra nedegus. 

Norėdami išvengti rizikos žmonėms ir aplinkai, vykdykite naudojimo instrukcijas. 

 

Pakuotė:  1 l COEX butelis, 5 l HPDE konteineris 

Registracijos numeris: 

Gamintojas:  Loveland Industries Ltd., Swaffham Bulbeck, Cambridge 

  CB5 0LU, Didžioji Britanija 

Registracijos turėtojas: Loveland Industries Ltd., Swaffham Bulbeck, Cambridge 

  CB5 0LU, Didžioji Britanija 

Atstovas Čekijoje: Crompton Europe Ltd., Branch Office, Jeremenkova 1442/42 

  772 00 Olomouc 

LOT numeris:  žiūrėti pakuotę. 

Pagaminimo data: žiūrėti pakuotę. 

Laikymo terminas: 3 metus po pagaminimo datos vykdant tokias sąlygas: 

- nepažeistos originalios pakuotės 

- saugoma sausoje, vėsioje ir gerai vėdinamoje vietoje be tiesioginės saulės šviesos, drėgno ir radiacinio 

šildymo. 

 
Pasibaigus tarnavimo laikui, šį produktą galima grąžinti į cirkuliaciją ir naudoti versle, tik tada, jei atitinkamo bandinio tyrimas įrodo, kad 
šio produkto cheminės ir fizinės savybės atitinka registracijos sąlygas (S. 29, posk. 4 pilname Akto Nr. 147/1996 tekste). Jei minėtos savybės 

neatitinka registracijos sąlygų, atitinkamas šio produkto kiekis bus traktuojamas kaip atliekos (Atliekų akto Nr. 125/1997 taikomas tekstas). 

 
ElastiqTM ir prekinis Chemtura Corporation ženklas 

 

 
 

Xi - dirgina 
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Veikimas: 

Užpurkštas Elastiq suformuoja ploną latekso sluoksnį, kuris greitai išdžiūsta ir sudaro pusiau pralaidžią 

polimerinę membraną ant apdorojamų augalų. Elastiq leidžia vandeniui garuoti nuo augalo paviršiaus, tačiau 

neleidžia vandeniui skverbtis atgal į augalo audinius. Elastiq padeda sumažinti ankščių suirimą ir sėklų 

nuostolius aliejiniams rapsams ir žirniams prieš ir po derliaus nuėmimo. 

Instrukcijos: 

Grūdai Naudojimo tikslas Dozė ha PHI Pastabos 

Žirniai Nuostolių sumažinimas 0,8 – 1,0 l  Purškimas iš žemės ir oro 

Aliejiniai rapsai Nuostolių sumažinimas 0,8 – 1,0 l  Purškimas iš žemės ir oro 

Naudojimo rekomendacijos: 

Produktas yra purškiamas apie 3 savaites prieš derliaus nuėmimą. Tuo metu ankštys yra šviesiai žalios 

spalvos, yra dar lanksčios ir gali būti lenkiamos į U ir V formą, jų neatidarant ir neišbyrant sėkloms. Purškimo 

laikas žirniams yra augimo stadijoje, kai sėklos įgauna kartų skonį. 

Elastiq galima naudoti piktžolėmis neapaugusiems pasėliams. Apaugusiems piktžolėmis pasėliams 

Elastiq galima naudoti 0,5 – 0,7 l/ha kartu su registruotais desikantais ar glifosfatais, pagal jų oficialiai 

registruotas normas ir naudojimo laiką. 

Naudoti 250 – 500 litrų purškiamo skysčio hektarui iš žemės ir 70 – 80 litrų hektarui purškimui iš oro. 

Skysčio paruošimas naudojimui: 

Nuolat maišant įpilti gerai pamatuotą produkto kiekį ir purškimo mašinos talpą, kuri yra pusiau užpildyta 

vandeniu, tinkamai išmaišyti ir papildyti vandeniu iki reikiamo tūrio. Ruošti tik tokį skysčio kiekį, kurio tikrai 

reikia. 

Darbo ir sveikatos sauga 

Dirbant su produktu, visuomet naudoti apsaugines priemones: cheminėms medžiagoms atsparius austo 

audinio rūbus, (ČSN EN 368 ir ČSN EN 369) ar dalinę kaukę (ČSN EN 140) plius garų filtrą (ČSN EN 141), 

kepurę su snapeliu ar skrybėlę, gumines pirštines (ČSN EN 374-1) ir guminius ar plastikinius batus (ČSN EN 

346). Skiesdami purškiamą skystį, visada dėvėkite PVC ar guma padengtą tekstilinę prijuostę. 

Norint išvengti žalingo poveikio, produktą galima purkšti tik tada, kai nėra vėjo ar esant tik silpnam vėjui. 

Nevalgykite, negerkite ir nerūkykite, dirbdami ar po darbo su produktu, t.y. kol nenusiėmėte savo apsauginių 

rūbų ir kruopščiai nenusiprausėte kūno šiltu vandeniu su muilu! 

Produktas yra atsparus liepsnai. Jei jis būtų veikiamas ugnies, naudoti gesinimo putas, gesinimo miltelius 

ar smėlį, ar žemes ugniai nublokšti. Jei reikalinga, naudoti vandenį rūko pavidalu (niekada netaškykite vandens 

srautais) išskirtiniais atvejais su sąlyga, kad užterštos nuotekos niekaip negalėtų iš gaisravietės patekti į aplinką, 

ypač į viešąją kanalizacijos sistemą, požeminius vandens šaltinius, paviršinio vandens talpyklas ir žemės ūkio 

paskirties žemę. Įspėjimas! Gesinant gaisrą visada naudokite izoliuojančius kvėpavimo aparatus, kadangi degimo 

metu gali išsiskirti toksinės dujos. 

Aplinkos taršos prevencija: 

Neleisti produktui ar naudotoms pakuotėms užteršti paviršiaus vandenis ar drenažus. Neleisti jam patekti į 

viešąją kanalizaciją ar vandentakius. Bet kokius produkto likučius ir tuščias pakuotes išmesti saugiu būdu. 

Purškimo mašinos valymas: 

1. Po naudojimo talpą, skysčio paskirstymo kanalus ir purkštukus skalaukite švariu vandeniu. 

2. Išpilkite likusį skalavimo vandens tirpalą ir dar kartą išskalaukite visą įrenginį švariu vandeniu. 

3. Jei mašinos naudojimo instrukcijose rekomenduojama naudoti kitą valymo metodą su valymo chemikalais, 

vadovaukitės jose pateikta procedūra. 

Sandėliavimas: 

Saugokite produktą uždaroje originalioje pakuotėje užrakintose, sausose ir gerai vėdinamose vietose, esant  

temperatūrai 5 – 30 ºC, laikant atokiai nuo maisto, gyvulių pašarų, trąšų, dezinfekavimo priemonių, degios 

medžiagos ir jų pakuočių. Saugokite nuo šalčio, ugnies ir tiesioginės saulės šviesos. 
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Pakuočių ir likučių išmetimas: 

Praskieskite likusį paruoštą skystį ir skalavimo vandenį santykiu 1:5 ir panaudokite tirpalą apdorojamame 

plote, saugodami nuo patekimo į požeminius vandens šaltinius ir paviršinio vandens talpyklas. Kruopščiai 

išplaukite tuščias pakuotes, paverskite jas nepanaudojamomis ir perduokite jas perdirbimui ar sudeginimui į 

sertifikuotą sudeginimo įrenginį, naudojantį dviejų stadijų deginimo technologiją su antros stadijos temperatūra 

1200 – 1400 ºC ir išmetamų dujų (iš plastmasės atliekų) valymo sistemą. Absorbuokite nesunaudotus produkto 

likučius kokioje nors degioje medžiagoje (pjuvenose) ir išmeskite į atliekas, kaip paminėta aukščiau. 

Pirmosios pagalbos priemonės: 

Patekus į akis: 

Nedelsiant plaukite dideliu kiekiu vandens mažiausiai 15 minučių, po to kreipkitės medicininės pagalbos ir 

parodykite šią etiketę. 

Susilietus su oda: 

Nusivilkite užterštus rūbus. Skalaukite odą pakankamu kiekiu šilto (nekaršto) vandens ir po to plaukite 

paveiktas vietas muilu ir šiltu vandeniu. Jei dirginimas išlieka, kreipkitės medicininės pagalbos. Išskalbkite 

užterštus rūbus prieš juos vėl dėvėdami. 

Įkvėpus: 

Išveskite pacientą į šviežią orą ir jį ar ją laikykite šiltai ir ramybėje. Nedelsiant kreipkitės medicininės 

pagalbos. 

Prarijus: 

Skalaukite burną vandeniu (nerykite). Nesukelkite vėmimo. Nedelsiant kreipkitės medicininės pagalbos ir 

parodykite šią etiketę. 

Informuokite gydytoją apie panaudotas pirmosios pagalbos priemones ir nurodykite produktą, su kuriuo 

pacientas dirbo. Jei reikalinga, kreipkitės į atitinkamą toksikologinį centrą: Profesinių ligų kliniką, 

Toksikologijos centrą, Na Bojišti 1, 128 08 Prague 2, tel.: 224 929 293, faksas 224 914 570. 

   

 

 


