
Cabrio ® Duo 4/7 .2 EC 
Pyraclostrobin/Dimethomorph 
(πυρακλόστρομπιν/ντιμεθομόρφ) 

Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC) s 
ο 
Ο) 
..--
C\J ..--
υ 

8 
ιn 

υ 
w 
ο 
:J 
ο 

Μυκητοκτόνο για την καταπολέμηση 
ασθενειών που οφείλονται σε παθογόνα 
της ομάδας Ωομυκήτων (περονόσποροι) 

και Ασκομυκήτων (ωίδια). 

~ Περιέχομενο: 50 κ.εκ. 

Εyγuημένη σύνθεση: Pyradostrobin 4% β/ο (ομάδα μεθόξυκαρβαμιδικά) , 
Dimethomorph 7.20/ο β/ο (ομάδα μορφολινικά), 
Βοηθητικές ουσίες 89"/4 βιβ. 

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ 

• Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες. • Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε 
περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης σπς αναπνευσπκές οδούς. • Προκαλεί ερεθισμό 
του δέρματος . • Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής. • Επιβλαβές σε περίπτωση κατά
ποσης. • Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροΧΡόνιες επιπτώσεις . 
• Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.• Αποφεύγετε 
να αναπνέετε ατμούς. • Να φοράτε προστατευnκά γάντια και ενδύματα. • Πλυθείτε 
σχολαστικά με άφθονο νερό και σαπούνι μετά το χειρισμό . • Μαζέψτε τη χυμένη πο
σότητα.• Αφαφέστε / Βγάλτε αμέσως τα μολυσμένα ρούχα.• ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ 
ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο σαπούνι και νερό. • Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός 
του δέρματος : Συμβουλευτείτε/ Επισκεφτείτε γιατρό . • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ 
ΜΕ ΤΑ ΜΑ ΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί 
επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. • Σε περί
πτωση κατάποσης: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό . 
• Μην προκαλέσετε εμετό . • Ξεπλύνετε το στόμα. • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Με
ταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση 
που διευκολύνει την αναπνοή. • Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία 
και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. 

Αρ. Έγκρ. Κυκλ.: 60305 / 19-1-2011 

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ 
® Σήμα κατατεθέν BASF ,-------,t) Αρ. Παρτίδας: Ως άνω μέρος συσκευασίας. 

Ημερομηνία παρασκευής: Ως άνω μέρος συσκευασίας . 

Ημερομηνία λήξης: Ως άνω μέρος συσκευασίας. 

ΚΙΝΔΥΝΟΣ 



ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: Το pyraclostrobin παρεμποδίζει την κυπαρική αναπνοή στη ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ, ΜΠΡΟΚΟΛΟ, ΛΑΧΑΝΟ αnΑΙΘΡΟΥ): Για την καταπολέμηση 
θέση Qo του συμπλόκου 111 της αναπνευστικής αλυσίδας και εμφανίζει αποπλα- του περονόσπορου (Peronospora parasιtica) και της αλτερνάριας (Alternaria 
στικη και διελασματική κίνηση , ενώ το dimethomorph δρα παρεμποδίζοντας τη brassicae) με δ9ση 150-250 κ . εκ ./στρέμμα . Όγκος ψεκαστικού uvpoύ : 
βιοσυνθεση του κυπαρικού τοιχώματος και εμφανίζει επίσης διελασματική κίνηση. 30-100 λίτρα/στρεμμα. Συστήνεται η έναρξη προληπτικών ψεκασμών απο την 

εμφάνιση του 1°u πραγματικού φύλλου μέχρι την πλήρη ανάπτυξη του καρπού . 
ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ (οι δόσεις αναφέρονται σε κ .εκ . σκευάσματος) Μέγιστος ~:ιριθyό~εφqpμοyών c;ivά καλλιεργητική περίοδο : 3, με μεσοδιάστημα 

εφαρμογων 1 -1 ηΪιερες , εφοσον απαιτειται. 
ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασμοί καλύψεως της φυλλικής επιφάνειας. ΜΑΡΟΥΛΙ, ΛΥΚΟΤΡ ΒΟΛΟ (ΥΠΑΙΘΡΟΥ): Για την καταπολέμηση του περονό
ΤΟΜΑΤΑ (ΥΠΑΙΘΡΟΥ, ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ): Για την καταπολέμηση του περονό- σπορου (Bremia /actucae) με QQQ!1200-250 κ.εκ. / στρέμμα . Όγκοs:; ψεκαστικού 

8 σπορου (Phytophthora infestans) με δgση 250-400 κ .εκ ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού : 40-80 λίτρα/στρέμμα. Συστήνεται η έναρξη προληπτικων ψεκασμών 
m υγρού. Η δοση του σκευάσματος αν στρέμμα είναι 200-250 κ.εκ. Όγκος ψε- με την εμφάνιση του 5ou πραγματικού φύλλου . Μέγιστος αpιθμός εφαρμογών 
Ν καστικού υγρού : 50-100 λίτρα/στρέμμα . Συστήνεται η έναρξη προληπτικών ανά καλλιεργητική περίοδο : 3, με μεσοδιάστημα εφαρμογWν 7-8 ημερες, εφό
,.... ψεκασμών στην αρχή της άνθησης. Η μέγιστη δοση ανά 100 λίτρα ψεκαστικού σον απαιτείται. 
~ υγρού να εφαρμόζεται με το μικροτερο ογκο ψεκαστικού υγρού , ώστε να μην ΚΡΕΜΜΥΔΙ, ΣΚΟΡΔΟ (ΥΠΑΙΘΡΟΥ): Για την καταπολέμηση του περονόσπο
ιn ξεπερνιέται η μέγιστη δόση ανά στρεμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά ρου (Peronospora destructor) με δόση 500 κ.εκ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού 
υ καλλιεργητική περίοδο: 3, με μεσοδιαστημα εφαρμογών 7-8 ημέρες , εφόσον (200-250 κ .εκ ./στρψμα) . Όγκος !J)εκαστικού υγρού: 40-50 λίτρα/στρέμμα . 
~ απαιτείται . Συστήνεται η έναρςη προληπτικών ψεκασμών με την εμφάνιση του 3οuφύλ
ι:5 ΑΓΓΟΥΡΙ, ΚΟΛΟΚΥΘΙ (ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ): Για την καταπολέμηση του περονό- λου . Συστήνεται η προσθήκη επιφανειοδραστικής ουσίας. Μέγιστος αριθμός 
0 σπορου (Pseudoperonospora cubensis) και του ωιδίου (Erysiphe cichoracearum) εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 3, με μεσοδιάστημα εφαρμογών 
Ε με δόση 250 κ.εκ ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (250 κ .εκ ./στρέμμα) . Ώvt$QS 7-8 ημέρες ,_ εφόσον απαιτειται. 
8 ψεκαστικού υγρού : 100 λίτρα/ στρέμμα. Συστήνονται προληπτικοί ψεκασμοι με ΣΚΟΡΔΟ (ΥΠΑΙΘΡΟΥ, χρήση μικρής σημασίας*): Για την καταπολέμηση τηι, 

την έναρξη του σχηματισμού των καρπών . Μέγιστος αRιθμός εφαρμογών ανά αλτερνάριας (Alternaria porri) με QQQ!J 500 κ .εκ ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρου 
καλλιεργητική περίοδο: 3, με μεσοδιάστημα εφαρμογων 7-8 ημέρες , εφόσον (200-250 κ.εκ ./στρέμμα). Όγκος ψεκαστικού υγρού : 40-50 λίτρα/στρέμμα . 
απαιτείται . Συστήνεται η έναρξη προληπτικών ψεκασμών με την εμφάνιση του 3οuφύλ
ΠΕΠΟΝΙ, ΚΑΡΠΟVΖΙ (ΥΠΑΙΘΡΟΥ): Για την καταπολέμηση του περονό- λου. Συστήνεται η προσθήκη επιφανειοδραστικής ουσίας. Μέγιστος αpιθμός 
σπορου (Pseudoperonospora cubensis) με δόση 250 κ . εκ./στρέμμα. Όγκος ψε- εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο : 3, με μεσοδιάστημα εφαρμογών 7-8 
καστικού υγpού: 80 λίτρα/στρέμμα. Συστηνεται η έναρξη προληπτικών ψεκασμών ημέρες , εφόσον απαιτείται. 
με την εμφανιση του 5ou πραγματικού φύλλου . Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ (Βασιλικός, Μαϊντανός, Θυμάρι, Δεντpολί
ανά καλλιεργητική περίοδο: 3, με μεσοδιάστημα εφαρμογών 7 ημερες , εφόσον βανο): Γι9 την καταπολέμηση τ9υ πεeονόσπορου (Pero_nospo~a spp., farιr7osa 
απαιτείται. etc.) με QQQ!J 200-250 κ.εκ./ στρεμμα . Ογκος ψεκαστικου υγρου : 20-100 λίτρα/ 



στρέμμα. Συστήνεται η έναρξη προληπτικών ψεκασμών από την εμφάνιση 
του 1 ου πραγματικού φυλλου. Μέγιστος αpιθμός εφαρμογών ανα καλλιεRΥn
τικ[+πεpίοδρ;_3, με μεσοδιάστημα εφαρμογων 7-10 ημε,eες , εφόσον απαιτειται. 
ΠΑ ΑΤΑ: Για την καταπολέμηση του περονόσπορου (Phytophthora infestans) 
με@η 200-2~0 κ . εκ./ gτρέ,1:ψα . ΌΚtκος ~εκαστικου ,υγρού : 80-109 λίτρα/ 
στρεμμα. Συστηνεται η εναρ~η προ ηπτικων ψεκασμων πριν να κλεισουν οι 
γραμμές της καλλιέργειας. Μεγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική 
πrιοδο: 3, με μεσοδιάστημα εφαρμοyών 10 ημέρες , εφόσον απαιτειται. 
Α ΚΙΝΑΡΑ (ΥΠΑΙΘΡΟΥ, Χρήση μικrής σημασίας*): Για την καταπολέμηση 
του περονόσπορου (Bremιa lactucae με δόσ~ 200-250 κ .εκ . / στρέμμα. Όγκος 
ψεκαστικού υγρού: 20-100 λίτρα/στρέl:!μα. υστήνεται η έναρξη προ~ 
κών ψεκασμών από την πλήρη ανάπτυξη του ριζικού συστήματος μέχρι το 
50% της ανάπτυξης των καρπών. Μέγιστος αριθμός εφαρμοyών ανά καλ
λιεργητική περίοδο: 3, με μεσοδιάστημα εφαρμογών 7-10 ημερες , εφόσον 
απαιτείται. 

* Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος 
για ενδεχόμενες αρνητικες επιπτώσεις στις καλλιέργειες σκόρδου (για την 
αντιμετωπιση της αλτερνάριας) και αγκινάρας υπαίθρου από τη χρήση του 
σκευάσματος. Για τις μικρής σημασίας χρήσεις , ο κατοχος της άδειας δεν 
ψέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα 
η τη φυτοτοξικότητα κατά τη χρήση του σκευάσματος στις καλλιέργειες αυτές. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
1. Η δόση είναι ανάλογη της πίεσης προσβολής . Τα μικρότερα μεσοδιαστή

ματα να ~φαρμόζονται σε περιπτώσεις υψηλού κινδύνου εμφάνισης της 
προσβολης . 

2. Προληπτικες ,εφαρμογές όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη 
των ασθενειων. 

3. Να ακολουθούνται , στις περιοχές όπου εφαρμόζονται , οι συστάσεις των 
Γεωργικών Προειδοποιησεων. 

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: 
Το προϊόν δεν είναι φυτοτοξικό στις προτεινόμενες καλλιέργειες και 
δόσεις εφαρμογής. 

ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΑΙΚΕΥΗΙ ΨΕΚΑΠΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: 
Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη 
μέση και προσθέτουμε αναδεύοντας την συνιστώμενη δόση του σκευ
άσματος. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας συνεχώς 
και σε όλη τη διάρκεια του ψεκασμού . 

ΙΥΝΔΥΑΠΙΚΟΤΗΤΑ: -
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ΠΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΙΗΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΙ: § 
• Εφαρμόστε το Cabrio® Duo 4/7.2 EC προληπτικά στα πρώτα στάδια m 
ανάπτυξης των ασθενειών και αποφύγετε τις θεραπευτικές εφαρμογές . ~ 

• Εφαρμόστε το Cabrio® Duo 4/7.2 EC σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα ~ 
άλλων ομάδων με διαφορετικό τρόπο δράσης (Μέγιστος αριθμός ~ 
συνεχόμενων εφαρμογών: 2). ~ 

• Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο : 3. ~ 
(j) 
Ω 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΙΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΙΥΓΚΟΜΙΔΗ: 
Τομάτα (Υπαίθρου , Θερμοκηπίου) , Πεπόνι (Υπαίθρου) , Καρπούζι (Υπαί
θρου) , Λάχανο (Υπαίθρου), Πατάτα (Υπαίθρου) , Αγκινάρα (Υπαίθρου) : 
3 ημέρες. Αγγούρι (Θερμοκηπίου) , Κολοκύθι (Θερμοκηπίου) : 1 ημέρα. 
Κουνουπίδι (Υπαίθρου), Μπρόκολο (Υπαίθρου) , Μαρούλι (Υπαίθρου) , 
Λυκοτρίβολο (Υπαίθρου) , Κρεμμύδι (Υπαίθρου) , Σκόρδο (Υπαίθρου) , 
Αρωματικά φυτά (Υπαίθρου): 7 ημέρες. 
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ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ: 

Συστήνεται ο καθαρισμός του ψεκαστήρα με νερό. 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟ-ΣΤΑΤΕΥ

ΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: 
Οι φιάλες και τα δοχεία ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανι

σμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε 
στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια, αφού καταστραφούν προ

ηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης , 

εναποτίθενται στα σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας. 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ-ΣΥΝΘΗΚΕΣ 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ: 

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον από την 
ημερομηνία παρασκευής του όταν αποθηκεύεται στην αρχική σφρα

γισμένη συσκευασία του, σε χώρο δροσερό, ξηρό και καλά αεριζό

μενο. 

ΜΗΝ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ το ΝΕΡΟ ΜΕ το ΠΡΟΪΟΝ Ή ΤΗ ΣVΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ. 
Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια 

αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα. 

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: 
Η ανάμιξη/φόρτωση του προϊόντος να γίνεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. 
Μην εισέλθετε στην περιοχή εφαρμογής πριν το ψεκαστικό υγρό 
στεγνώσει. Να φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία κατά τη 
διάρκεια εφαρμογής στο θερμοκήπιο . 

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ: 
Γενικές πληροφορίες: Να αποφεύγεται η επαφή με το δέρμα τα μάτια 
και το ρουχισμό. Εάν εμφανιστούν συμπτώματα: Ζητήστε ιατρική βοήθεια. 
Επιδείξτε τον περιέκτη, την ετικέτα και/ή το δελτίο δεδομένων ασφαλείας 
στον γιατρό. Αφαιρέστε/Βγάλτε αμέσως τα μολυσμένα ρούχα. 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο σαπούνι 
και νερό. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος: Συμβουλευτείτε/ 
Επισκεφτείτε γιατρό. 

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό 
για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφό
σον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗ
ΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. Μην προκαλέσετε εμετό. Ξεπλύνετε το στόμα. 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό 
αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την 
αναπνοή. 

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θε
ραπεία (απολύμανση, ζωτικές λειτουργίες). 

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777 
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Cabrio ® Duo 4/7 .2 EC 
Pyraclostrobin/Dimethomorph 
(πυρακλόστρομπιν/ντιμεθομόρφ) 

Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC) 

Μυκητοκτόνο για την καταπολέμηση 
ασθενειών που οφείλονται σε παθογόνα 
της ομάδας Ωομυκήτων (περονόσποροι) 

και Ασκομυκήτων (ωίδια). 

~ 
ί3 Περιέχομενο: 50 κ.εκ. 
κιι10χοιnιε ...... 
ΠΛ'Μf"Ι1!ΝJΙΙΗ~ 
Eλllt;AtB.E,i. ~ 2Α~ 1St-S~ 
τηλ.: i1N88013f'I ....,.,t<•• 

Εγγυημένη σύνθεση: Pyraclostrobin 4% β/ο (ομ:~δα μεθόξυκαρβαμιδικά) , 
Dίmethomorph 7.'2:-'/ο β/ο (ομάδα μορφολινικά) , 
Βοηθrτηκές ουσίες 89"/ο β/β. 

ΦΥΛΑΞΤΕ το ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ 

• Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες. • Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε 
περίπτωση κατάποσης και διείσδuσης σnς αναπνεuσnκές οδούς. • Προκαλεί ερε~σμό 
του δέρματος. • Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής. • Επιβλαβές σε περίπτωση κατά
ποσης. • Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις. 
• Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοπαείτε αυτό το προϊόν.• Αποφεύγετε 
να αναπνέετε ατμούς. • Να φοράτε προστατευτικά γάντια και ενδύματα. • Πλυθείτε 
σχολαστικά με άφθονο νερό και σαπούνι μετά το χειρισμό. • Μαζέψτε τη χυμένη πο
σότητα.• hραιρέστε / Βγάλτε αμέσως τα μολυσμένα ρούχα.• ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ 
ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο σαπούνι και νερό. • Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός 
του δέρματος : Συμβουλευτείτε/ Επισκεφτείτε γιατρό . • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ 
ΜΕ ΤΑ ΜΑ ΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκnκά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί 
επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. • Σε περί
πτωση κατάποσης : Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό . 
• Μην προκαλέσετε εμετό.• Ξεπλύνετε το στόμα.• ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Με
ταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση 
που διευκολύνει την αναπνοή. • Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία 
και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. 

Αρ. Έγκρ. Κυκλ.: 60305 / 19-1-2011 

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ 
® Σήμα κατατεθέν BASF ,-------------', (t) Αρ. Παρτίδας: Ως άνω μέρος συσκευασίας. 

Ημερομηνία παρασκευής: Ως άνω μέρος συσκευασίας . 

Ημερομηνία λήξης: Ως άνω μέρος συσκευασίας . 

ΚΙΝΔΥΝΟΣ 


