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Barevná pňsada do lngektlcldních přípravků pro rozliŠenÍ Gšetřéných ploch od néošotřtných ploch noodkoměného dřeva.
PasivnÍ pomocný prostHék Typ formulaco: Ec Dřuh a mnoŽ8tví účinnó složky: 2% barvivo Basic violet 10 (20 g.l'l)

HeaEzpeěí: H226) lvw'oca hoílavá kapalina a firy' u31s) způsobujo váŽnó podÍáŽděn l oéÍ. (H3,t6) oráŽdÍ kúži.
(H11 3) Múže vyvolat dlouhodobé škodlivé Účinky provodnÍorganlsmy.
Pokyny pÍo bezpočné zacházení
(P1o2) UchováVejte mimo dosah dětl' (P233) Uchovávejte obal těsně uzavřený. (p21q cnraňle před teplefiť jiskrami/
plamenem/horkýmipovrďly.-zákazkouřeni. (P270JPňpouŽÍvánÍtohotoVýfobkunejeáe,neplíeeninekune. e262)zamezÍe
styku s očima, kůží, nebo oděVem. (P305+351+338) PŘl zAsAŽENí oČí: Několik minul opatmě Wplachu.ite vo<lrcu' Vyjměte
kontaKníčočky'jsou-linasazenyapokudjélzevyimoutsnadno.Pokfačujtevevyplgchováni' (P3o2+354PŘlsrYxusxŮŽí:
omyjte velkým množstvím mýdl8 a Vody. (P50íl odstraňte obsah/obal předánim oprávněné osobě nebo vÉcením dodavaleli.
(P280) Použiveýe ochranné rukavice, ochranný oděv, oď}ranné brýlďobličejový šl.il. (P314) Necítíts'li se dobře, Vyhledejte
lékařskoupomoďošetňenl' (P3o'+33o+33í,P3í5rPRlPozlTl:wpláchněÍeústa.NevyvoláVejtezvracéní.okamŽitěvyhlédejte
lékafukou pomoďoÁřenI' (P273)zabraňle uvolněnídoŽivotního prostředí. (P39í) Uniklý produKseberte'
Před pouŽitim přípravku si pňečtěte přiloŽený návod k pouŽilíl (v téxtu na obalu)
spí zabraňte kontamineci vod připravkem nebo jeho obalem (nečistěte aplikačnÍ zařÍz€ní V blízkosti povrchových vod /zebraňte
kontaminaci Vod splaďlem z Íarem a ccst). DodrŽuíe pokyny pro pouŽíVánÍ' abyste se vyvarovali Íizik pro lidské zdraví e životní
přostředí. Pomocný pÍostňedek 2 hlediska ochranv Včel nevvŽaduie khsmkaci . Pomocný Drostřédek nevvŽaduie klasifikaci zPoliocny pÍostreoeK 2 nEdlsKa ocnrany

ďlrany suciozemských obratlovď.
nevyzaduje khsmkaci . Pomocný prostředek nevyŽaduje klasifikaci

o
Pfipravek Úč€l pouŽiti
oblast Doužtí

KonGntrm ()6 ochranné prostňedky

Scolycld C
lesni hospodářství úspomé postňky, zlepšenl

sÍnáčivosli postňk' kapalin,
obáNení dfu€

1% 1.2.1

Dob. použlti: při dodržgnl podmínek obaleďl je doba použiti přípravku 24 měsícŮ od dat!
Yýtouy.
cÍslo zápisu do úř.dního r€gistru: í/í66 - 2c
Datum !"ýroby a čblo výrobní šarže:

čÍslo Ptrt:6o_oto

výrobce a držitel Íozhodnuti
o Íeglstracl:
NeraAgrc,spol. s r.o.,
Ul. Práce 657
N-oratovicÓ ?7 í1 čR,
lc 26í 33 733' T6l.316 662 /Í60
E_mail : milan.maÍrik@neraagro.cz
(D ochÍanná známka N€raAgro, spol' s [o

oboah: $,U,.,i"""*

Příprava postřikové kapaliny: Ke zuýšení přilnavosti a zajištění dobrého rozIišení ošetřených ploch během aplikace se do 1 00 litrů
postřikové kapaliny (t.j. příslušného insekticidního přípÍavku a vody) připíavené podle náVodu pro jednotlivé přípravky přidá 1 lití
scolycidu c a dokonale píomíchá' Takto Vzniklou barevnou kapalinou se provádl ošetření podle náVodu pro příslušný insekticidní
přípravek' samostatný Scolycid C nemá insekticidnÍ účinek- Přidáním Většího mnoŽství scolycidu c do postnkové kapaliny se
nezqýší účinek emulze. Výrobce neíučí za účinek přípravku, pokud nebyl dodržen postup aplikace.
BezpečnostnÍ opatření
Scolycid c obsahuje asi 70% ethanolu a proto působí narkoticky, odmašťuje a dráŽdí pokoŽku' Při zasaŽení očí můŽe způsobitjejich
poškození'
Při práci se Scolycidem c je nUtno ZachováVat bezpeěnostní opatření shodná s bezpečnostními opatřeními insekticidnÍho přípravku'
k němuŽ je Scolycid C přidán.
Při práci s přípravkem je nutné použíVat schválené och'ranné pomůcky ' Protichemický ochranný oděv, z tkaného textilního materiálu
(csN EN 'l4605+4í nebo cSN EN 13034+A1 , popř. csN EN ISo 20347)' čepici se štítkem nebo klobouk uzavřené ochÍanné bÍ'ile
nebo obličejo\^ištít(csNEN'166),ústenkunebopol-omaskuztextilníhomatefiáluGespirátor)(csNEN149)gumovérukavice(cSN
EN374-'l),gumovéboty(ČsNENlso20346neboČsNENlso20347).Pňpřípravěaplikačníkapaliny náVícpoužívejtezástěruz
PVc nebo pogumovanéhotextilu .

Dáleseochrannéprostiedkypňaplikacipostřikuřídídle přípravku,kekterémUjescolycidcpňdán'
PrVní pomoc
Projevují-li se zdřavotní potÍŽe (slzení, zarudnutí, pálenÍ očí' přetrvávají-li dýchací potíŽe nebo nevolnost apod.), nébo v
přÍpadě pochybnostívyhledejts lókaře a poskytněte mu informace 26 Štítku.

při zasaŽení pokoŽky - odloŽte potřísněný oděv

při zasaŽení očí

_ omyjte postiŽené místo Velkým mnoŽstvím Vody, pokud
nedošlo k poškození pokoŽky (poranění) je možné pouŽít i mýdlo

_ v případě alergické reakce Zajistěte lékařské ošetření

_ ihned Vyplachujte oči proudem tekoucí vody, rozevřeté oční Víčka prsty (třéba i násilím)
- uýplach provádějte nejméně 1 0 minut
- zajistěte lékařské ošetření

při požití -dejtevypít 0,5 lvlaŽnévodys10tabletami medicinálního uhlí,newvolávejlezvracení
- zajistěte lékařské ošetrenÍ

při nadýchání _ okamžitě přerušte expozici, dopr8vte postiženého na čeÍstuý vzduch
(pozor na kontaminovaný oděv)

- zajistěte postiŽeného píoti píochladnuií
_ zajistěte lékařské ošetření

ošetřující lékař můŽe da|ší léčbu konzultovat s Toxikologickým inÍormačním střediskem V Praze na adrese: Klinika nemocí z
povolání, Tls, Na Bo.iišti 1 , 128 a8 PÍaha 2, tel' 224 91 92 93 a 224 s15 4o2.
Podmínky správného skladování
scolycid c se skladuie v ěist'ých uzamykatelných skladištích odděleně od potravin, krmiv, hnojiY dezinÍekčních prostředků a
prázdných obalů od těchtó látek při teplotě od 0"c do + 30"c. chraňte před přímým slunečním svitem. UchováVejte obal těsně
uzavřený mimo dosah zdrojů zapálení. stejné podmínky dodžujte při přepravě přípfavku a pouŽití.
způsob likvidace obalu a neupotřebitelného zbytku
Prázdné obaly od přípravku sé po důkladném Wpláchnutí a znehodnocení předají do sběru k recyklaci nebo se uloží ná Vyhrazené
skládce. oplachovéVodyse pouŽiiÍ na přípravu postřikové kapaliny.
Případnézbytkyoplaďovékapalinynebopostřikovéjíchysezredí'l:5vodouabezezbytkuseWstříkajína oŠetřenou plochu,nesmí
Však zasáhnout zdrcjé povrchoyých ani podzemních Vod.
Případné zbytky přípravku se po nasáknutí do hořlavého materiálu (piliny) spálí Ve spalovně wbavené dVoUstupňouým spalováním s
teplotou 'l 200 až 1 400'c Ve druhém stupni a s čištěním plynných zplodin.
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