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Pomocný prost�edek pro mo�ení osiva 

 
 

TALKUM  BLUE 
Pomocný prost�edek pro zlepšení technologických vlastností osiva namo�eného mo�idlem         
Chinook 200 FS. 
 
 
Ú�inná látka: talek (mastek) Mg3H2(SiO3)4  ≥≥≥≥ 99% 

 
  

Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro �lov�ka a životní 
prost�edí 
 

 
Nebezpe�né látky (§ 20 zákona �. 434/2005 Sb.), obsažené v p�ípravku: neobsahuje 
 
T�kavé látky (§ 3 zák. �. 86/2002 Sb. ve zn�ní zákona  385/2005 Sb.): neobsahuje 
 
 
Registra�ní �íslo: 1649-0C 
 
 
Držitel rozhodnutí o registraci/výrobce: Bayer CropScience AG, Monheim, SRN 
Právní zástupce v �R/1. distributor: Bayer s. r. o., Litvínovská 609/3, 190 21 Praha 9;  
                                                               tel. 266 101 842 
 je registrovaná ochranná známka spole�nosti Bayer CropScience AG 
 
Balení:             n�kolikavrstvý papírový pytel s PE-výstelkou / obsah 25 kg 
 
Datum výroby:  uvedeno na obalu 
�íslo šarže:       uvedeno na obalu 
 
 
Doba použitelnosti:  2 roky od data výroby p�i správném skladování v p�vodních neporušených 
obalech 
 
 
P�sobení 
Pomocný prost�edek pro zlepšení technologických vlastností osiva namo�eného mo�idlem         
Chinook 200 FS. 
  
Návod k použití  

plodina 
 

ú�el použití aplika�ní dávka 

�epka olejka  
(ozimá a jarní) 

zlepšení technologických vlastností osiva po 
mo�ení p�ípravkem Chinook 200 FS 
 

20-40 kg/t osiva 

mák zlepšení technologických vlastností osiva po 
mo�ení p�ípravkem Chinook 200 FS 
 

30-60 g/kg osiva 

 
Up�esn�ní podmínek aplikace: 
Aplikujeme v souladu se schválenými technologickými postupy platnými pro mo�ení osiva �epky           
a máku a na k tomuto ú�elu vhodných mo�i�kách. Barvivo je sou�ástí p�ípravku.     
 
�išt�ní mo�ícího za�ízení: 
Provádí se v souladu se schválenými technologickými postupy platnými pro daný typ mo�i�ky. 
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Bezpe�nostní opat�ení pro ochranu �lov�ka a zví�at, první pomoc: 
S 20/21 Nejezte, nepijte a neku�te p�i používání 
S 24/25 Zamezte styku s k�ží a o�ima  
S 36/37/39 Používejte vhodný ochranný od�v, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obli�ejový 
štít. 
P�ed použitím si d�kladn� p�e�t�te návod k použití! 
P�i práci a po ní až do svle�ení ochranného od�vu a d�kladného omytí celého t�la teplou vodou a 
mýdlem není dovoleno jíst, pít a kou�it! 
Talkum Blue se používá výhradn� spolu s mo�idlem Chinook 200 FS; je t�eba dodržovat bezpe�nostní 
pokyny uvedené na jeho etiket�.  
 
 
První pomoc: 
Talkum Blue se používá výhradn� spolu s mo�idlem Chinook 200 FS; je t�eba dodržovat pokyny pro 
první pomoc uvedené na jeho etiket�.  
 
 
Doporu�ení a možná rizika ve vztahu k životnímu prost�edí 
P�ípravek nevyžaduje klasifikaci z hlediska ochrany v�el, zv��e, pták�, ostatních užite�ných �lenovc� 
krom� v�el, ryb a ostatních vodních organism�. 
Zabra�te kontaminaci vody p�ípravkem nebo jeho obalem. 
Ne�ist�te aplika�ní za�ízení v blízkosti povrchové vody. 
Zabra�te kontaminaci vod splachem z farem a z cest. 
 
 
Podmínky správného skladování  
S 2 Uchovávejte mimo dosah d�tí 
S 13 Uchovávejte odd�len� od potravin, nápoj� a krmiv 
S 49 Uchovávejte pouze v p�vodním obalu 
S 3/9/14 Uchovávejte na chladném, dob�e v�traném míst� odd�len� od potravin a krmiv a obal� od 
t�chto látek 
S 57 Použijte vhodný obal k zamezení kontaminace životního prost�edí 
 
P�ípravek skladujte v uzav�ených originálních obalech v uzam�ených, suchých a v�tratelných skladech 
p�i teplotách 5-30 °C odd�len� od potravin, krmiv, hnojiv, dezinfek�ních prost�edk� a obal� od t�chto 
látek. Chránit p�ed vlhkem, mrazem a p�ímým slune�ním svitem. Výrobce nep�ebírá záruku za škody 
vzniklé nesprávným skladováním p�ípravku. 
 
 
Zp�sob likvidace obalu, neupot�ebitelných zbytk�, post�ikové kapaliny a oplachových vod: 
S 35 Tento materiál a jeho obal musí být zneškodn�ny bezpe�ným zp�sobem  
S 60 Tento materiál nebo jeho obal musí být zneškodn�n jako nebezpe�ný odpad 
Prázdné obaly od p�ípravku a pytle od namo�eného osiva se spálí ve schválené spalovn�, vybavené 
dvoustup�ovým spalováním s teplotou ve 2.stupni 1200 – 1400 °C a �išt�ním plynných zplodin. 
P�ípadné nepoužité zbytky p�ípravku se po smísení s pilinami spálí ve spalovn� stejných parametr� 
jako pro obaly. 
 
 
Opat�ení p�i požáru 
S 41 V p�ípad� požáru nebo výbuchu nevdechujte dýmy 
S 42 V p�ípad� požáru použijte hasební p�nu, hasební prášek, písek �i zeminu nebo vodu (ne silným 
proudem). 
P�ípravek není ho�lavinou. Pokud se dostane do ohniska požáru hasí se nejlépe hasební p�nou, 
hasebním práškem, eventuáln� pískem nebo zeminou. Vodu lze použít jen výjime�n�, a to formou 
jemného zmlžování nikoliv silným proudem a pouze v t�ch p�ípadech, kdy je dokonale zabezpe�eno, 
aby kontaminovaná hasební voda nemohla uniknout z prostoru požá�išt� do okolí a zvlášt� aby 
nemohla proniknout do ve�ejné kanalizace, zdroj� spodních vod ani recipient� povrchových vod           
a nemohla zasáhnout zem�d�lskou p�du. 
D�ležité upozorn�ní: 
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Vzhledem k možnosti vzniku toxických zplodin je nutno p�i hašení používat dýchací p�ístroje! 
 
 
 

Dodatková informace spole�nosti Bayer CropScience: 
 

P�ípravek používejte výhradn� v souladu s návodem na použití. 
Spole�nost Bayer nep�ebírá zodpov�dnost za škody zp�sobené nesprávným použitím �i skladováním 

p�ípravku. 


