БАНКО 500
Фунгицид с контактно и предпазно действие
ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА
Преди употреба прочетете внимателно етикета!
За да се избегнат рисковете за човешкото здраве и околната среда,
спазвайте инструкцията за употреба!
АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: Хлороталонил – 500 г/л
ПРОИЗВОДИТЕЛ: Ариста Лайфсайънс, Франция
ВИД НА ФОРМУЛАЦИЯТА: суспензионен концентрат (СК)
РАЗРЕШЕН ЗА УПОТРЕБА в Р. България с Протоколи 44/1998 И 47/2001Г. НА МЗГ;
Удостоверение за разрешаване предлагането на пазара и употребата на ПРЗ №
0312/01.12.2005 г.
УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ: Да се съхранява в оригинални, добре затворени
опаковки. Да се държи далеч от храни, напитки и фуражи.
РАЗРЕШЕНА УПОТРЕБА: Банко 500 е разрешен за употреба в Р. България при мана
по лозя в концентрация 0,2% ( 200 мл/дка) и мана по картофи в доза 200 мл/дка.
Механизъм и спектър на действие: Банко 500 е контактен фунгицид. Действа
контактно и предпазно срещу мана по лоза и картофи. Превантивно действие се
осигурява благодарение на взаимодействието на хлороталонила и клетките на
патогена, които водят до нарушаване жизнените функции на гъбата.
ПРИГОТВЯНЕ НА РАБОТНИЯ РАЗТВОР: Прибавете необходимото количество от
препарата в малко вода, като разбърквате. Разбийте добре сместа и прибавете
останалото количество вода. Препоръчва се направеният разтвор да се употреби
веднага, не го пазете за следващи третирания. Приготвяйте работния разтвор в добре
проветрена зона.
СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ, ПРИ КОИТО ПРЕПАРАТА МОЖЕ ИЛИ НЕ ТРЯБВА ДА
БЪДЕ УПОТРЕБЯВАН:
ЛД50: >2000 мг/кг телесна маса. При употреба на продукта за растителна защита,
моля спазвайте инструкциите на етикета.
Категория на употреба: Втора професионална. Може да се прилага от
дистрибуторите, консултантите и професионалните потребители на продукти за
растителна защита от професионална категория на употреба които притежават
сертификат, издаден от изпълнителния директор на БАБХ или от оправомощено от
него длъжностно лице съгласно чл. 83 от Закона за защита на растенията.
Карантинен срок: 14 дни

СМЕСИМОСТ: По препоръка на фирмата, Банко 500 е смесим с повечето от
използваните в практиката пестициди, без тези с алкална реакция.
ПЪРВА ПОМОЩ И МЕДИЦИНСКИ СЪВЕТИ:
Преместете засегнатото лице от зоната на опасност в добре проветрено помещение
или на чист въздух и го пазете от охлаждане. Да не се дава нищо през устата и да не
се предизвиква повръщане, обадете се на центъра за лечение на отравяне или на
доктор. При възможност вземете етикета или листа с данни за безопасност.
След контакт с очите: СЕРИОЗНО УВРЕЖДАНЕ НА ОЧИТЕ. Веднага се изплакнете
обилно с вода в продължение на 15 до 30 минути. Клепачите да се държат отворени за
осигуряване на добрата промивка. Потърсете лекарска помощ от специалист.

Опасност!
Изречения за опасност:
Н318: Причинява сериозно увреждане на очите
Н317: Може да причини алергична кожна реакция
Н351: Предполага се, че причинява рак
Н335: Може да причини дразнене на дихателните пътища
Н410: Много токсичен за водната среда с дълготраен ефект
Препоръки за безопасност:
Р201 – Получете специалните инструкции преди употреба
Р202 – Не манипулирайте докато всички инструкции за безопасност не прочетени и
разбрани
Р208 – Носете предпазни ръкавици/облекло/защита на очите/защита на лицето
Р305+Р351+Р338 – Ако попадне в очите : Изплакнете внимателно с вода няколко
минути. Махнете контактните лещи ако имате. Продължете изплакването.
Р302 + Р352 – Ако попадне на кожата: Измийте обилно с вода и сапун
Р405 – Съхранявайте заключено
Р501 – Третирайте съдържанието/опаковката съгласно местната регулация
SP фрази
SP1: Да не се замърсява водата с продукта или опаковката му (Уредите от
третирането да не се почистват в близост до водоизточници. Да се избягва
замърсяване чрез канализационната система на фермите или пътищата).
SPe3: За да се защитят водните организми спазвайте нетретирана буферна зона от
20 м до повърхностни водни оберти.
ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ РАБОТА С ПРЕПАРАТА:
Да се избягва вдишване на изпаренията/спрея.
ИЗБЯГВАЙТЕ КОНТАКТ С КОЖАТА, ОЧИТЕ или дрехите с нов или стар продукт.
Да не се яде, пие или пуши по време на употреба.
Да се носят подходящи предпазни дрехи, ръкавици (нитрил), очила или маска.
Да се избягва контакт с кожа, очи или дрехи с нов или стар продукт.
Да се спазват добри хигенни условия и чистота на работното място и тялото.
След работа да се измиват ръцете обилно с вода.
Да не се перат работните дрехи заедно с домашното пране.

Замърсеното работно облекло да не се изнася от зоната на работа.
ЕКОТОКСИЧНОСТ:
Тази смес е класифицирана като ОПАСНА ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА, много токсична за
водните организни с дълготраен ефект. При положение, че се спазват
препоръчителните условия за употреба, не се очакват неприемливи рискове за
нецелевата флора и фауна.
МЕРКИ ПРИ ИНЦИДЕНТ НА РАЗСИПВАНЕ:
Да се избягва замърсяване на канализация, повърхностни и подпочвени води и почва.
Задръжте разлятата течност и я съберете с пясък или друг абсорбентен инертен
материал (сеполит). Наличността с абсорбентен инертен материал трябва да бъде
достатъчна за обработка на резонно предсказуем разлив. Пазете каналите от
потенциален разлив за минимизиране опасността от замърсяване. Не изхвърляйте
водата от измиване в каналите. Свържете се с компетентните власти, когато
ситуацията не може да бъде контролирана бързо и ефективно. В случай на разлив
във вода, спрете дисперсията на продукта с подходяща бариера.
Съберете замърсените продукти на засегната територия, сложете ги в затворени
бидони преди да се предадат в специализиран център за инсинерация. Измийте
замърсената повърхност и съберете отпадните от измиването води за третиране.
Покрийте замърсената зона с абсорбентни материали като пясък или сеполит.
МЕРКИ В СЛУЧАЙ НА ПОЖАР:
За гасене на пожар се препоръчват воден спрей, пяна, суха химична пудра. Да се
избягва водна струя при гасене. При разграждане на висока температура има риск от
отделяне на (токсичен газ водороден хлорид, водороден цианид, азотен оксид,

въглероден оксид). Да не се вдишват изпаренията. Да се носи маска и
ръкавици и дихателен апарат.
УНИЩОЖАВАНЕ НА ПРАЗНИТЕ ОПАКОВКИ ИЛИ ПРОДУКТ С ИЗТЕКЪЛ СРОК НА
ГОДНОСТ:
Продукт: Свържете се с вашия доставчик или местните власти за унищожаване и
изхвърляне на остатъци от продукта.
Опаковки: Смачкайте празните опаковки и ги изхвърлете на разрешено за целта и
обезопасено място.
ТЕГЛО НЕТО: 5 литра
СРОК НА ГОДНОСТ: 3 години
ДАТА НА ПРОИЗВОДСТВО: (виж опаковката)
ПАРТИДА № (виж опаковката)
ПРОИЗВОДИТЕЛ:
Ариста Лайфсайънс АД
ВР 80 Пътя за Артикс
64150 Ногер – Франция
Тел: +33(0)5 59 60 92 92
Факс: + 33 (0)5 59 60 92 99
е-mail: support_msds_eame@arystalifescience.com
Интернет страница : http://www.arysta-eame.com

ВНОСИТЕЛ:
Калиоп Агро България ООД
София – 1574, бул. Шипченски
проход 79
Тел. 02/870 00 33; 02/ 971 37 40
Тел./факс 02 / 870 73 68

