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Karate Zeon 5 CS

Karate Zeon 5 CS
Informacija atnaujinta:
15.04.2021

Insekticidai-akaricidai dezincekcijai
Registracijos Nr.:
0236I/07
Pakuotė:
5l
Veikli medžiaga:
50 g/l
lambda-cihalotrinas
Cheminė grupė:
piretroidų
Produkto forma:
CS (mikrokapsulių suspensija)
Veikimo būdas:
kontaktinis vidinis
insekticidas pasižymintis akaricidinėmis savybėmis ir priklausantis sintetinių piretroidų grupei. Tai plataus naudojimo spektro kontaktinio ir vidinio veikimo insekticidas. Naudojamas žemės ūkyje,
miškuose, sandėliuose graužiantiems ir čiulpiantiems kenkėjams naikinti.
Kontaktinio ir vidinio veikimo insekticidas, pasižymintis akaricidinėmis savybėmis.Naudojamas žemės
ūkyje, miškuose, sandėliuose graužiantiems ir čiulpiantiems kenkėjams naikinti.
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Dėmesio

KENKSMINGAS APLINKAI PAVOJINGAS Kenksmingas įkvėpus ir prarijus. Labai
toksiškas vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens
ekosistemų pakitimus. Saugoti nuo vaikų. Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir
gyvulių pašaro. Naudojant nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Neįkvėpti aerozolių. Vengti
patekimo ant odos. Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius ir mūvėti tinkamas
pirštines. Esant nepakankamam vėdinimui, naudoti tinkamas kvėpavimo takų
apsaugos priemones Nelaimingo atsitikimo atveju arba pasijutus blogai, nedelsiant
kreiptis į gydytoją (jeigu įmanoma, parodyti šią etiketę). Atliekos ir pakuotė turi būti
saugiai pašalintos. Vengti patekimo į aplinką. Naudotis specialiomis instrukcijomis
(saugos duomenų lapais). Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti
apsaugos zoną 5 metrus (laukams), 40 metrų (sodams), 15 metrų (vaiskrūmiams) ir
30 metrų (apyniams) iki paviršinių vandens telkinių.Siekiant apsaugoti netikslinius
nariuotakojus, būtina išlaikyti apsaugos zoną 5 metrus (lauko pasėliams) ir 10 metrų
(sodams) iki ne žemės ūkio paskirties žemės. Pavojingas bitėms/siekiant apsaugoti
bites, nenaudoti augalų apsaugos produkto bičių aktyvaus maitinimosi metu,
nenaudoti augalų žydėjimo metu ir pašalinti ar uždengti bičių avilius purškimo metu.
Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo
įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių/vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo
kelių).

Higienos
priemonės

• Darbo metu nerūkykite, negerkite, nevalgykite. Baigę darbą, kruopščiai išplaukite
purkštuvą. Baigę darbą, nusiprauskite vandeniu su muilu, išskalaukite burną,
persirenkite drabužius.

Saugos
priemonės

• Dirbdami su produktu naudokite apsauginius drabužius, pirštines, saugančias nuo
cheminių medžiagų ir atitinkančias standartą EN 374(pagamintas iš nitrilo gumos),
apsaugine akių/veido kaukes atitinkančias standartą EN 166 ir respiratorius,
tinkamus darbui su cheminėmis medžiagomis ir atitinkančius apsaugos nuo
pesticidų lygį pagal EN standartą Saugokitės, kad tirpalas nepatektų ant odos ir į
akis. Nekvėpuokite išpurkšta tirpalo dulksna.

Purškimo technika
Tušti sandėliai - apdorojama šlapiu būdu 200 ml tirpalo 1m2 Teritorija apie sandėlius-Apdorojama
šlapiu būdu 400 ml tirpalo 1 m2
Vandens kiekis
0,4-0,8 ml/m2
Produkto sandėliavimas
Laikoma gamyklos specialiai paženklintoje gamintojo pakuotėje, rakinamoje, gerai vėdinamoje,
vėsioje, apsaugotoje nuo tiesioginių saulės spindulių patalpoje atskirai nuo maisto ir pašarų, ne
aukštesnėje kaip +35°C ir ne žemesnėje kaip 0°C temperatūroje. Kai temperatūra žemesnė, gali
susidaryti kristalai, kurie ištirpsta, jei produktas palengva atšildomas. Tinka naudoti mažiausiai 3
metus, jei laikomas uždaroje gamintojo pakuotėje.
Patekus ant odos, plaukite ją švariu vandeniu su muilu. Nusivilkite užterštus drabužius. Patekus i
akis plaukite jas švariu vandeniu mažiausiai 15 min. Prarijus, burną išplauti su vandeniu. Kreipkitės

į gydytoją nedelsiant ir parodykite produkto etiketę. Gydymo įstaigoje medikai turi išplauti skrandį
zondu ir stebėti, kad nukentėjusysis neįkvėptų pašalinamo skysčio. Taikyti simptominį gydymą.
Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 852362052

