HERBICIDA

10 LITROS ℮
KATOUN® GOLD e um herbicida foliar não
seletivo para o controlo de infestantes

Autorização de Venda N°0997,
concedida pela DGAV

anuais e dicotiledoneas.

ESTE PRODUTO DESTINA-SE
AO USO PROFISSIONAL

18_08012401_03

Concentrado para emulsão (EC) contendo 500 g/L ou
51,92% (p/p) de ácido pelargónico
PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS
EUH210 Ficha de segurança fornecida a pedido;
H315 Provoca irritação cutânea;
H319 Provoca irritação ocular grave;
P101 Se for necessário consultar um
médico, mostre-lhe a embalagem ou o
rótulo;
P102 Manter fora do alcance das
crianças;
P264 Lavar as mãos cuidadosamente após
manuseamento.
P270 Não comer, beber ou fumar durante
a utilização deste produto;
P280 Usar luvas de proteção, vestuário
ATENÇÃO
de proteção, proteção ocular eproteção
facial;
P302+P352 SE ENTRAR EM CONTATO COM A PELE: lavar com
água e sabão;
P305+P351+P338 SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS:
enxaguar cuidadosamente com agua durante vários minutos. Se
usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar
a enxaguar;
P501 Eliminar o conteúdo e a embalagem em local adequado a
recolha de resíduos perigosos;
SP1 Não contaminar a água com este produto ou com a sua
embalagem. Não limpar o equipamento de aplicação perto de
águas de superfície. Evitar contaminações pelos sistemas de
evacuação de águas das explorações agrícolas e estradas
SPe3 Para proteção dos organismos aquáticos respeitar uma zona
não pulverizada de 5m em relação às águas de superfície.
Na entrada dos trabalhadores às zonas tratadas durante após a
aplicação, estes deverão usar luvas, camisa de mangas compridas,
calças, meias e sapatos.
SPe8 Perigoso para as abelhas. Para proteção das abelhas e de
outros insetos polinizadores, não aplicar este produto durante a
ﬂoração das culturas.

PARA EVITAR RISCOS PARA
A SAÚDE HUMANA E PARA
O AMBIENTE RESPEITAR AS
INSTRUCÕES DE UTILIZAÇÃO
MANTER FORA DO ALCANCE
DAS CRIANCAS
LER O RÓTULO ANTES DA SUA
UTILIZAÇÃO

Em caso de intoxicação
contactar o Centro de
Informação Antivenenos.
Telef: 808 250 143.

A embalagem vazia
deverá ser lavada três
vezes, fechada, inutilizada
e colocada em sacos de
recolha, devendo estes
serem entregues num
centro de receção autorizado; as
águas de lavagem deverão ser usadas
na preparação da calda.
Titular da autorização:
Belchim Crop Protection NV/SA
Technologielaan 7, 1840 Londerzeel
Belgium

Distribuidor em Portugal: Belchim Crop Protection
Rua da Oliveira, 37 - 2º - 3080-074 Figueira da Foz - Portugal - Telef./Fax: 233109482 - www.belchim.pt
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