
Κάτοχος της έγκρισης /Παρασκευαστής σκευάσματος: 
Sumitomo Chemical Agro Europe SAS, Parc d’Affaires de Crecy-10A Rue de la 
Voie Lactee, 69370 Saint Didier au Mont d’Or, Γαλλία.
Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:Greenfarm Χημικά Α.Ε., 
Μεσογείων 467 & Γούναρη 40, 153 43 Αγ. Παρασκευή
Τηλ.: 210-6990932, fax: 2106990862,  e-mail: info@gr.nufarm.com
Εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας σκευάσματος: 
Indalva, S.L., CTRA. La Mantaza, km 0.5 
P.O. Box 160, 03300 Orihuela (Alicante), Ισπανία
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Διανομέας: Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΑΒΕΕ 
ΒΙ.ΠΕ.Θ., Τ.Θ. 48, 570 22, Σίνδος. 
Τηλ.: 2310 568656
e-mail: info@efthymiadis.gr

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Γενικά: Σε περίπτωση 
αμφιβολίας, ή εάν τα συμπτώματα επιμείνουν, αναζητήστε 
ιατρική συμβουλή. Σε περίπτωση εισπνοής: Μετακινηθείτε 
στον καθαρό αέρα. Εφόσον τα συμπτώματα επιμείνουν, 
αναζητήστε ιατρική συμβουλή.  Σε περίπτωση επαφής με το 
δέρμα: Αφαιρέστε το μολυσμένο ρουχισμό. Πλύνετε αμέσως 
το δέρμα με νερό και σαπούνι. Πλύνετε το ρουχισμό πριν τον 
χρησιμοποιήσετε ξανά. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: 
Ξεπλύνετε ενδελεχώς με άφθονο νερό για αρκετή ώρα. 
Κρατήστε τα βλέφαρα μακριά από τον/τους οφθαλμούς για να 
διασφαλίσετε ενδελεχές ξέπλυμα. Αναζητήστε ιατρική 
συμβουλή εφόσον υπάρξει ερεθισμός. Σε περίπτωση 
κατάποσης: Μη προκαλείτε εμετό. Μη χορηγείτε τίποτε δια 
στόματος σε άτομα που έχουν χάσει τις αισθήσεις τους. 
Εφόσον ο ασθενής έχει τις αισθήσεις του, ξεπλύνετε το 
στόμα με νερό. Αναζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και 
δείξτε του την ετικέτα. Συμβουλές προς το γιατρό: 
Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777

ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
ΤΟΥ. Μην καθαρίζετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε 
επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η μόλυνση μέσω των 

συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και 
τους δρόμους. Για να προστατέψετε τους υδρόβιους 

οργανισμούς να αφήσετε μιαν αψέκαστη ζώνη προστασίας 
5 μέτρων από επιφανειακά νερά.

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το 
περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: •Μην τρώτε, μην πίνετε, μην καπνίζετε, όταν 
χρησιμοποιείτε το προϊόν. Μαζέψτε την ουσία ή το προϊόν που 
χύθηκε.  
“Φοράτε κατάλληλα γάντια, προστατευτική ενδυμασία, και 
κατάλληλες μπότες κατά την ανάμιξη/φόρτωση του προϊόντος, 
κατά την εφαρμογή. Οι εργάτες θα πρέπει να φοράνε 
προστατευτική ενδυμασία και γάντια εάν πρέπει να εισέλθουν 
στο ψεκασμένο αγρό αμέσως/σύντομα μετά τον ψεκασμό.”


