ACTIROB B
PAVIRŠIAUS AKTYVIOJI MEDŽIAGA
Produkto forma: koncentruota emulsija
Sudėtis: rapsų sėklų aliejaus metilo esteris – 842 g/l.
Biologinės kilmės, skysta pagalbinė medžiaga, skirta naudoti kartu su herbicidais, kad
pagerintų jų prilipimą ir veikimą naikinant piktžoles.
Produktas skirtas profesionaliajam naudojimui.
DĖMESIO!
Saugoti nuo vaikų.
Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro.
Naudojant nevalgyti, negerti ir nerūkyti.
Vengti patekimo į aplinką. Naudotis specialiomis instrukcijomis (saugos duomenų lapais).
Pakuotė: 1 L, 2 L, 5 L
Siuntos Nr.: žiūrėti ant pakuotės
Pagaminimo data: žiūrėti ant pakuotės
Galiojimo laikas: 2 metai.
Gamintojas/registracijos savininkas:
Bayer AG
Kaiser-Wilhelm-Allee 1
51373 Leverkusen, Vokietija
Atstovai Lietuvoje: tel. 8 614 23997.
Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5
2362052
PRIEŠ NAUDODAMI PRODUKTĄ PERSKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ!
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
Naudojant ACTIROB B užtikrinamas geresnis herbicido prilipimas ir tolygesnis augalo
paviršiaus padengimas veikliosiomis augalų apsaugos produkto medžiagomis, dėl to pagerėja
herbicidų veiksmingumas: efektyviau naikinamos peraugusios, turinčios storą vaškinį sluoksnį ir
sunkiau herbicidų poveikiui pasiduodančios piktžolių rūšys, sumažinama nuplovimo rizika, jei po
purškimo tikimasi lietaus.
Rekomenduojama norma:
1,0-2,0 l/ha + naudojamo herbicido kiekis/ha
ACTIROB B turi būti naudojamas laikantis konkrečioms augalų apsaugos priemonėms nustatytų
rekomendacijų, normų ir būdų.
Kukurūzuose naudojamas su herbicidu Maister WG 150 g + ACTIROB B 2 l/ha.

LAIKYMAS
Laikyti nuo 0˚C iki +30˚C temperatūroje, originalioje, gerai uždarytoje pakuotėje, gerai
vėdinamoje patalpoje, vaikams nepasiekiamoje vietoje, atskirai nuo maisto, gėrimo ir gyvulių
pašaro, toli nuo elektros ir šilumos šaltinių, tiesioginių saulės spindulių.
TIRPALO RUOŠIMAS
Prieš naudojimą pakuotės turinį gerai suplakti. Į purkštuvą supilti pusę purškimui skirto vandens,
įjungti maišyklę. Reikiamą herbicido kiekį (prieš tai jį ištirpinus mažesniame vandens kiekyje)
lėtai ir tolygiai supilti į purkštuvą ir gerai išmaišyti. Maišant supilti reikiamą ACTIROB B 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. Purkšti smulkiais - vidutinio
stambumo lašais. Purškimo ir trumpų pertraukėlių metu maišyklė turi būti įjungta. Paruoštą
tirpalą reikia išpurkšti nedelsiant.
TUŠČIŲ PAKUOČIŲ SUNAIKINIMAS
Supylus produktą į purkštuvą ir dar apie 30 s palaukus, kol išvarvės paskutiniai lašeliai, pakuotė
turi būti skalaujama. Produkto likučiai neturi išdžiūti. Taikomi integruoto skalavimo arba trigubo
skalavimo metodai. Purkštuve integruotas pakuočių skalavimo įtaisas pakuotes skalauja iki 3-5
barų suspausto vandens srove. Išskalavus, naudotas vanduo supilamas į purkštuvą.
Taikant trigubo skalavimo metodą, rekomenduojama 25-30 proc. pakuotės užpildyti švariu
vandeniu ir, sandariai užsukus dangtelį, apie 30 s kratyti, sukti, kad vanduo pasiektų visus
pakuotės kampelius. Tuomet skalavimo skystį supilti į purkštuvą. Procedūrą pakartoti dar
mažiausiai du kartus, kol pakuotė vizualiai atrodys švari.
Vanduo, panaudotas purkštuvui ar pakuotei plauti, išpurškiamas ant to paties produktais apdoroto
lauko.
Išskalautos pagal nustatytus reikalavimus pakuotės yra nepavojingos atliekos, kurios turi būti
surenkamos atskirai nuo kitų nepavojingų atliekų savivaldybių organizuojamose komunalinių
atliekų tvarkymo sistemose.
SAUGOS PRIEMONĖS
Laikytis visų saugumo priemonių, reikalaujamų sandėliuojant augalų apsaugos priemones, kurios
naudojamos su pagalbinėmis, lipnumą didinančiomis, paviršiaus aktyviosiomis medžiagomis.
Dėmesio! Draudžiama tuščias augalų apsaugos priemonių pakuotes naudoti kitiems tikslams, o
taip pat jas naudoti, kaip antrines žaliavas.
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. Jei buvo nurytas didelis kiekis (daugiau nei gurkšnis) ir jei
nukentėjusysis sąmoningas: skalauti burną vandeniu, išgerti aktyvintosios anglies. Pasijutus
blogai - 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 prekinis ženklas

