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NEBEZPEČÍ!
 H226 Hořlavá kapalina a páry.  H302 Zdraví škodlivý při požití.  H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit 

smrt.  H315 Dráždí kůži.  H318 Způsobuje vážné poškození očí.  H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.  H336 
Může způsobit ospalost nebo závratě.  H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.  P210 Chraňte před 
teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.  P261 Zamezte vdechování 
par/aerosolů.  P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  P280 Používejte ochranné rukavice/ochran-
ný oděv/ ochranné brýle/obličejový štít.  P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/
lékaře.  P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.  P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: 
Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte 
ve vyplachování.  P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení.  P501 Odstraňte obsah/obal ve schválené sběrně nebezpečného odpadu.

DOBA POUŽITELNOSTI: 
24 měsíců od data výroby. Přípravek, u něhož prošla doba použitelnosti, lze uvádět na trh po dobu 1 roku, jestliže se prokáže na 
základě analýzy odpovídajícího vzorku, že se jeho chemické a fyzikální vlastnosti shodují s vlastnostmi, na jejichž základě bylo 
uděleno povolení. Laboratorní rozbory přípravku pro tento účel zajistí vlastník přípravku u akreditované laboratoře a prodlouže-
nou dobu použitelnosti je povinen vyznačit na obalu přípravku.

SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod / Zabraňte 
kontaminaci vod splachem z farem a z cest).
Přípravek není vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemních a povrchových vod.
SPe3 Za účelem ochrany vodních organismů dodržujte neošetřené ochranné pásmo 15 m vzhledem k povrchové vodě.
Nebezpečný pro necílové členovce
SPe3 Za účelem ochrany necílových členovců dodržujte neošetřené ochranné pásmo 5 m vzhledem k nezemědělské půdě.
Nebezpečný pro včely
SPe8 Neaplikujte před skončením letové aktivity včel.

EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

NEBEZPEČENSTVO:
  H226 Horľavá kvapalina a pary  H302 Škodlivý po požití  H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích 
ciest  H315 Dráždi kožu  H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí  H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest  H336 
Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty  H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami  P210 Uchová-
vajte mimo dosahu iskier, otvoreného ohňa, horúcich povrchov, tepla. Nefajčite  P261 Zabráňte vdychovaniu aerosólov/
pár P270 Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite  P280 Noste ochranné okuliare, ochranu tváre, ochranný 
odev, ochranné rukavice P301+P310 PO POŽITÍ: okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo 
lekára P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla  P305+P351+P338 PO ZA-
SIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte 
ich. Pokračujte vo vyplachovaní  P331 Nevyvolávajte zvracanie  P501 Zneškodnite obsah/nádobu autorizované zariadenie na 
zber odpadu  EUH401 Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí a životné prostredie

Z 1 Pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá zvlášť nebezpečný (zvlášť pre  prežúvavce).
Vt 5 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku je pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie pre vtáky  prijateľné.
Vo 1 Pre ryby a ostatné vodné živočíchy mimoriadne jedovatý.
V 2 Prípravok je škodlivý pre populácie: dážďovky.
Vč3 Riziko vyplývajúce pre včely pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie a spôsobu aplikácie, je  prijateľné
SP 1 Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom. (Nečistite aplikačné zariadenia v blízkosti povrchových  vôd/zabráň-

te kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a ciest).
Prípravok je horľavinou II. triedy nebezpečnosti podľa normy STN 65 02 01.
Neaplikujte v blízkosti hladín tečúcich a stojatých vôd! Dodržujte ochrannú zónu!
Neaplikujte na krmivo, ktoré je určené pre prežúvavce! 
Uložte mimo dosah zvierat!
ZABRÁŇTE OHROZENIU ČLOVEKA A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, POSTUPUJTE PODĽA NÁVODU NA POUŽITIE !
PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJ-
NOSTI!

Vyrába: Agriphar S.A., Rue de Renory 26/1,  B-4102 Ougrée,  Belgicko 
Držiteľ autorizácie a osoba zodpovedá za konečné balenie a označovanie prípravku: 
Agriphar S.A., Rue de Renory 26/1,  B-4102 Ougrée,  Belgicko
Dovozca: Dow AgroSciences - organizačná zložka, Hlavné námestie 3, 811 01 Bratislava, Slovensko

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych uživateľov.
Účinná látka, obsah: 250 g/l cypermethrin (26 % hm.),  pomer izomérov cis/trans  40/60, 
t.j. (R,S)-alpha-cyano-3-phenoxybenzyl(1R,1S)-cis,trans-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-
-dimethyl-cyclo-propanecarboxylate
Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifi kácií prípravku: cypermethrin  
CAS: 052315-07-8, rozpúšťadlo Shelsoll A CAS: 64742-95-6

Přípravek na ochranu rostlin.
Účinná látka: Cypermethrin 250 g/l (26 hm%) 
tj. (alfaRS)-3-fenoxy-alfa-kyanbenzyl-(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-dichlorvinyl)-2,2-
-dimethylcyklopropan-1-karboxylát 
Číslo povolení: 4394-2
Držitel rozhodnutí o povolení: Agriphar S.A., Rue de Renory,26/1, B-4102 Ougrée, Belgie  
Dovozce do ČR: Dow AgroSciences s.r.o, Na okraji 14, 162 00 Praha 6, Česká republika
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Insekticidní postřikový přípravek 
ve formě emulgovatelného koncentrátu k hubení 

žravých a savých škůdců v řepce olejce, obilninách a máku.

Postrekový insekticídny prípravok vo forme 
emulgovateľného koncentrátu.

RAFAN

Číslo šarže: uvedeno na obalu
Balení a objem: PET láhev 1 l 
Datum výroby: uvedeno na obalu 
Datum exspirace: uvedeno na obalu Číslo autorizácie: 10-05-1153

Dátum výroby: uvedené na obale
Číslo šarže: uvedené na obale
Balenie: 1 l PET fľaša
Doba použiteľnosti: pri skladovaní v pôvodných 
neporušených obaloch 2 roky od dátumu výroby
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