
Hmotnost 
balení: 1 kg Přípravek pro bezpečné čištění

postřikovačů a jiné zemědělské techniky
Signální slovo: NEBEZPEČÍ

SAGROL® NF likviduje zbytky přípravků na ochranu rostlin v postřikovačích. Usnadňuje mytí 
povrchů zemědělské techniky. Zvyšuje antikorozní ochranu vnitřních i vnějších povrchů stro-
jů a zajišťuje další bezpečné použití postřikovačů.

CHEMICKÉ A FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI
Složení: Směs jemně granulovaného metakřemičitanu sodného, tripolyfosfátu sodného 
a peruhličitanu sodného.

Nebezpečná látka:

Chemický název Koncentrace (%) CAS ES (EINECS)

Tripolyfosfát sodný 20-25 7758-29-4 231-838-7

Peruhličitan sodný 15 15630-89-4 239-707-6

Metakřemičitan sodný 30 10213-79-3 229-912-9

DÁVKOVÁNÍ

Použití Dávka přípravku SAGROL® NF

Výplach a ošetření postřikovačů
– vnitřek nádrže 100g/100l vody ihned po postřiku

Mytí a čištění zemědělské techniky
– motory, podvozky, stacionární zařízení

ruční mytí: 25 - 50g/10l vody
tlakové mytí: 50 - 100g/10l vody

Antikorozní ochrana
– před dlouhodobou odstávkou zařízení ruční aplikace: 100 - 150g/10l vody

NÁVOD K POUŽITÍ  
Viz přiložený leták

PODMÍNKY SKLADOVÁNÍ
Skladujte v dobře uzavřených původních obalech odděleně od potravin a krmiv v suchých 
skladech. Při nedostatečně uzavřených obalech pohlcuje přípravek vnější vlhkost. Chraňte 
před nepoučenými osobami a dětmi.

LIKVIDACE ZBYTKŮ
Zbytky předat oprávněné osobě k likvidaci dle zákona o odpadech.

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI: 
H318 Způsobuje vážné poškození očí. H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. 
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H272 Může zesílit požár; oxidant. 
P280 Používejte ochranné rukavice PVC/ochranný oděv/univerzální ochranné brýle nebo 
střední obličejový štít. P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte lékaře. P304+P340 PŘI 
VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. 
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. 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. P501 Odstraňte 
obsah/obal podle státních předpisů.

PRVNÍ POMOC
Při požití vypít 0,5 l vlažné vody s 10 tabletami medicinálního uhlí. Při zasažení očí vy-
plachovat proudem vlažné vody po dobu 15 minut. Při zasažení pokožky odstranit oděv 
a pokožku omýt mýdlem a vodou.

Ve všech případech poškození zdraví je třeba postiženému zajistit lékařské ošetření.

Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro člověka a životní 
prostředí.

HLAVNÍ VÝHODA POUŽITÍ PŘÍPRAVKU SAGROL® NF
Při použití přípravku SAGROL® NF dochází k adsorpci zbytku aktivních látek pesticidů, olejů
a dalších organických nečistot a tím k jejich téměř úplnému odstranění z postřikovačů, což 
v případě výplachu pouhou vodou nebo roztokem sody není vždy zaručeno. 
Nedostatečně vypláchnutý postřikovač vodou nebo roztokem sody může způsobit 
silné poškození následně ošetřovaného porostu.

Doba použitelnosti:  
24 měsíců ode dne výroby.

Datum výroby, číslo šarže:

Výrobce: 
BIOSFOR s.r.o., Slepotice 36
530 02 Pardubice 2, www.biosfor.eu

Výhradní distributor: 
CHEMAP AGRO s.r.o., Dašice 475, 533 03 
tel.: 466 670 941, www.chemapagro.cz

Zarovnané víčko
přípravku SAGROL® NF


