
BIOPOWER 
 
PAVIRŠIAUS AKTYVIOJI MEDŽIAGA 
 
Produkto forma: tirpus koncentratas (SL) 
Sudėtis: etoksilintas alkilo-natrio sulfatas 276,5 g/l (27 %) 
 
Pagalbinė medžiaga, skirta naudoti kartu su herbicidais, kad pagerintų jų prilipimą ir veikimą 
naikinant piktžoles. 
 

 
 
DĖMESIO 
Dirgina odą. 
Sukelia stiprų akių dirginimą. 
Kenksminga vandens organizmams ir sukelia ilgalaikius pakitimus. 
Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo 
instrukcijos nurodymus. 
Sudėtyje yra 1,2-benzizotiazolin-3-ono. Gali sukelti alerginę reakciją. 
Mūvėti apsaugines pirštines / dėvėti apsauginius drabužius / naudoti akių / veido apsaugos 
priemones.  
Esant sąlyčiui: kreiptis į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba 
kreiptis į gydytoją. 
Surinkti ištekėjusią medžiagą. 
Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus. 
 
Pakuotė: 5 L 
Siuntos Nr.: žiūrėti ant pakuotės 
Pagaminimo data: žiūrėti ant pakuotės 
 
Gamintojas: 
Bayer AG 
Kaiser-Wilhelm-Allee 1 
51373 Leverkusen, Vokietija 
Atstovai Lietuvoje: tel. 8 614 23997. 
 
PRIEŠ NAUDODAMI PRODUKTĄ PERSKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ! 

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 
Naudojant BIOPOWER užtikrinamas geresnis herbicido prilipimas ir tolygesnis augalo paviršiaus 
padengimas veikliosiomis augalų apsaugos produkto medžiagomis, dėl to pagerėja herbicidų 
veiksmingumas: efektyviau naikinamos piktžolės, sumažinama nuplovimo rizika, jei po purškimo 
tikimasi lietaus. 
 
Rekomenduojama norma: 
Purškiamo tirpalo koncentracija neturėtų būti didesnė kaip 1% (pvz. 1 l BIOPOWER ir 100 l 
vandens). 



BIOPOWER turi būti naudojamas laikantis konkretiems augalų apsaugos produktams nustatytų 
rekomendacijų, normų ir būdų. 
Pvz. naudojant su herbicidu Incelo 0.1 ar 0.2 kg/ha + BIOPOWER 1 l/ha. 

LAIKYMAS 
Laikyti sandariai uždarytoje originalioje pakuotėje, vėsioje, gerai vėdinamoje patalpoje, toli nuo 
elektros ir šilumos šaltinių, tiesioginių saulės spindulių, atskirai nuo maisto, gėrimų ir gyvulių 
pašaro, vaikams ir pašaliniams asmenims nepasiekiamoje vietoje. 

TIRPALO RUOŠIMAS 
Prieš naudojimą pakuotės turinį gerai suplakti. Į purkštuvą supilti pusę purškimui skirto vandens, 
įjungti maišyklę. Reikiamą augalų apsaugos produkto kiekį (prieš tai jį ištirpinus mažesniame 
vandens kiekyje) lėtai ir tolygiai supilti į purkštuvą ir gerai išmaišyti. Maišant supilti reikiamą 
BIOPOWER kiekį ir likusį vandenį. Dar kartą viską gerai išmaišyti. Tuščią tarą tris kartus 
išskalauti vandeniu ir supilti į purkštuvo talpą su ruošiamu tirpalu. Purkšti įjungus maišyklę. 
Purškimo ir trumpų pertraukėlių metu maišyklė turi būti įjungta. Paruoštą tirpalą reikia išpurkšti 
nedelsiant. 

PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS 
Tinkamos gaisro gesinimo priemonės: putos, anglies dvideginis, sausi milteliai, smėlis. 
Gaisro metu naudoti kvėpavimo aparatus. 

PIRMOJI PAGALBA 
Bendras patarimas: Nedelsiant nusivilkti suteptus drabužius ir saugiai sunaikinti. 
Įkvėpus: išvesti asmenį į gryną orą. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją. Šiltai užkloti ir leisti 
ramiai pailsėti. 
Patekus ant odos: gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su muilu. Jei dirginimas nepraeina, 
kreiptis į gydytoją.  
Patekus į akis: nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakėlus akių vokus 10 – 20 minučių. Jeigu 
nešiojami, išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją. 
Prarijus: NESUKELTI vėmimo. Skalauti burną vandeniu, išgerti aktyvintosios anglies. Kreiptis į 
gydytoją. 
Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 
2362052 
Patarimas gydytojui: priešnuodžio nėra, reikia taikyti simptominį gydymą. 

GARANTINIAI REIKALAVIMAI 
Gamintojas garantuoja už produkto kokybę, jei jis gautas originaliame gamykliniame įpakavime, 
tinkamai laikomas ir naudojamas. Gamintojas neatsako už nuostolius, atsiradusius dėl veiksnių 
(pav. ekstremalių aplinkos sąlygų), kurių jis negali kontroliuoti. Visos produkto naudojimo 
rekomendacijos yra pateikiamos remiantis dabartine gamintojo patirtimi. 
 
 - registruotas firmos Bayer, Vokietija prekės ženklas 
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