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Αριθμός Παρτίδας: 
Ως άνω μέρος συσκευασίας
Ημερομηνία Παραγωγής: 
Ως άνω μέρος συσκευασίας

Ημερομηνία Λήξης: 
Ως άνω μέρος συσκευασίας

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
• Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.
• Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
• Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης 

στις αναπνευστικές οδούς.
• Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.
• Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
• Να φοράτε προστατευτικά γάντια και μέσα ατομικής προστασίας για τα 

μάτια/πρόσωπο.
• Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του 

προϊόντος ή την ετικέτα.
• Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
• Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο.
• Aποφεύγετε να αναπνέετε σταγονίδια.
• Πλυθείτε σχολαστικά με άφθονο νερό και σαπούνι μετά το χειρισμό.
• ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύντε προσεκτικά με 

νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, 
εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

• Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.
• ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό 

αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την 
αναπνοή.

• ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό.
• Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετέ τα πριν τα 

ξαναχρησιμοποιήσετε.
• Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Ο περιέκτης διατηρείται 

ερμητικά κλειστός.
• ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Πλύντε με 

άφθονο σαπούνι και νερό.
• Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.
• Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σε κατάλληλα σημεία συλλογής.
• Περιέχει: SOLVENT NAPHTHA, Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, 

mono-C10-16-alkyl ethers, phosphates.

Dash® HC

Περιεχόμενο: 1 λίτρo

Μεθυλικοί εστέρες λιπαρών οξέων, Ολεϊκό οξύ, Φωσφορικοί 
εστέρες

Γαλακτωματοποιήσιμο σκεύασμα

Χημικό παρασκεύασμα εγγεγραμμένο στο εθνικό μητρώο 
χημικών προϊόντων.

Ε Π Ι Φ Α Ν Ε Ι Ο Δ Ρ Α Σ Τ Ι Κ Η    Ο Υ Σ Ι Α

Εγγυημένη σύνθεση: 
Μεθυλικοί εστέρες 37.5% β/ο
Ολεϊκό οξύ 5% β/ο
Φωσφορικοί εστέρες 22.5% β/ο
Βοηθητικές ουσίες 35% β/β

Επιφανειοδραστική ουσία η οποία βελτιώνει και ευνοεί
την δράση των ζιζανιοκτόνων, των μυκητοκτόνων

και των ρυθμιστών ανάπτυξης των φυτών. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: BASF SE, Γερμανία
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ - ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ:
BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., Παραδείσου 2 & Κηφισίας, 
151 25 Μαρούσι, Τηλ.: 210-6860130,
www.basf-agro.gr
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ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ
Σε  περίπτωση  εισπνοής:  Διατηρήστε τον παθόντα ήρεμο, μεταφέρετέ τον στον 
καθαρό αέρα και ζητήστε ιατρική συμβουλή. Χορηγήστε αμέσως ένα κορτικοστεροειδές 
μέσω ελεγχόμενης/δοσιμετρικής συσκευής.
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:  Πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. 
Αν αναπτυχθεί ερεθισμός, ζητήστε ιατρική συμβουλή.
Σε  περίπτωση  επαφής  με  τα  μάτια: Πλύντε τα αμέσως με τρεχούμενο νερό για 
15 λεπτά τουλάχιστον κρατώντας τα βλέφαρα ανοιχτά. Συμβουλευθείτε οφθαλμίατρο. 
Σε  περίπτωση  κατάποσης: Ξεπλύντε αμέσως το στόμα με νερό και πιείτε αρκετό 
νερό. Ζητήστε ιατρική συμβουλή. Μην προκαλείτε εμετό, εκτός αν το συστήσει ο γιατρός 
ή το κέντρο δηλητηριάσεων. Ποτέ μην προκαλείτε εμετό ή χορηγείτε οτιδήποτε από το 
στόμα, αν ο παθών δεν έχει τις αισθήσεις του ή έχει σπασμούς.

Γιατροί: Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.  
Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. 

ΤΡΟΠΟΣ  ΔΡΑΣΗΣ: Το Dash® HC είναι επιφανειοδραστική ουσία η οποία βελτιώνει και 
ευνοεί την δράση των ζιζανιοκτόνων, των μυκητοκτόνων και των ρυθμιστών ανάπτυξης 
των φυτών. Αυξάνει την αποτελεσματικότητα μέσω της τροποποίησης των φυσικών 
χαρακτηριστικών του μίγματος. Μειώνει το pH, την επιφανειακή τάση (αυξάνει τον 
αριθμό των σταγόνων και την επιφάνεια επαφής), προστατεύει την δραστική ουσία 
από την υποβάθμιση εξαιτίας της υπεριώδους ακτινοβολίας, αυξάνει την απορρόφηση 
μέσω της επιδερμίδας των φύλλων, αυξάνει την προσκόλληση και τέλος μειώνει την 
εξάτμιση. Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά έχουν ως αποτέλεσμα να αυξάνεται εμφανώς η 
αποτελεσματικότητα.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Το αντίστοιχο πεδίο εφαρμογής του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 
(ζιζανιοκτόνου, μυκητοκτόνου ή ρυθμιστή ανάπτυξης) με το οποίο συνδυάζεται.

ΣΤΟΧΟΙ:  Αύξηση της αποτελεσματικότητας και της ταχύτητας δράσης του 
φυτοπροστατευτικού προϊόντος με το οποίο συνδυάζεται. Δόση: 50 – 100 κ.εκ./στρέμμα.
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 20 – 40 λίτρα ανά στρέμμα.

ΤΡΟΠΟΣ  ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Καθολικός ψεκασμός σε ανάμειξη με εγκεκριμένο 
φυτοπροστατευτικό προϊόν στη συνιστώμενη δόση.

Παρατήρηση:
Να αποφεύγεται η χρήση του σε αποδυναμωμένες καλλιέργειες (δηλαδή σε καλλιέργειες 
που έχουν πληγεί από παγετό ή που υποφέρουν από προσβολές εντόμων, μυκητών, 
κλπ.)

ΤΡΟΠΟΣ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ  ΤΟΥ  ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ  ΥΓΡΟΥ: Γεμίζουμε το ψεκαστικό βυτίο 
με νερό κατά το ήμισυ αναδεύοντας. Προσθέτουμε την απαιτούμενη ποσότητα του 
φυτοπροστατευτικού προϊόντος συνεχίζοντας την ανάδευση και όταν αναμιχθεί καλά 
προσθέτουμε το Dash® HC, συμπληρώνοντας με την υπόλοιπη ποσότητα νερού, πάντα 
υπό ανάδευση.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΠΕΜΒΑΣΗ  ΠΡΙΝ  ΤΗ  ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:  Ακολουθούνται οι οδηγίες του 
φυτοπροστατευτικού προϊόντος με το οποίο συνδυάζεται.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Το Dash® HC δεν προκαλεί φυτοτοξικότητα, εφόσον χρησιμοποιείται 
σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης και τους περιορισμούς των φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων με τα οποία συνδυάζεται η χρήση του.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Συνδυάζεται με φυτοπροστατευτικά προϊόντα, όπως τα ζιζανιοκτόνα 
ARRAT 25/50 WG (tritosulfuron + dicamba), PULSAR 4 SL (imazamox), AURA 20 EC 
(profoxydim), RUSH 25 WG (rimsulfuron), FUSILADE 12,5 EC (fluazifop-p-butyl), CLINCHER 
200 EC (cyhalofop butyl), GULLIVER 50 WG (azimsulfuron), το μυκητοκτόνο SIGNUM 
26,7/6,7 WG (boscalid + pyraclostrobin) και το ρυθμιστή ανάπτυξης REGALIS 10 WG 
(prohexadione-Ca), καθώς και λοιπά εγκεκριμένα σκευάσματα στις συνιστώμενες χρήσεις 
και δόσεις, τα οποία προτείνουν τη χρήση τους σε συνδυασμό με επιφανειοδραστικές 
ουσίες στο βυτίο.

ΧΡΟΝΙΚΗ  ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ  ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ  –  ΣΥΝΘΗΚΕΣ  ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ  – 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΛΗΞΗΣ:  Διατηρείται στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία σε 
χώρο δροσερό, μακριά από ακραίες θερμοκρασίες και πηγές ανάφλεξης. Σε αυτές τις 
θερμοκρασίες, το σκεύασμα διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία 
παρασκευής του.Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210-77.93.777



Περιεχόμενο: 1 λίτρo

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: BASF SE, Γερμανία
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ - ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ:
BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., Παραδείσου 2 & Κηφισίας, 
151 25 Μαρούσι, Τηλ.: 210-6860130,
www.basf-agro.gr
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Αριθμός Παρτίδας: 
Ως άνω μέρος συσκευασίας
Ημερομηνία Παραγωγής: 
Ως άνω μέρος συσκευασίας

Ημερομηνία Λήξης: 
Ως άνω μέρος συσκευασίας

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
• Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.
• Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
• Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης 

στις αναπνευστικές οδούς.
• Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.
• Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
• Να φοράτε προστατευτικά γάντια και μέσα ατομικής προστασίας για τα 

μάτια/πρόσωπο.
• Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του 

προϊόντος ή την ετικέτα.
• Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
• Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο.
• Aποφεύγετε να αναπνέετε σταγονίδια.
• Πλυθείτε σχολαστικά με άφθονο νερό και σαπούνι μετά το χειρισμό.
• ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύντε προσεκτικά με 

νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, 
εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

• Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.
• ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό 

αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την 
αναπνοή.

• ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό.
• Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετέ τα πριν τα 

ξαναχρησιμοποιήσετε.
• Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Ο περιέκτης διατηρείται 

ερμητικά κλειστός.
• ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Πλύντε με 

άφθονο σαπούνι και νερό.
• Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.
• Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σε κατάλληλα σημεία συλλογής.
• Περιέχει: SOLVENT NAPHTHA, Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, 

mono-C10-16-alkyl ethers, phosphates.

Dash® HC
Μεθυλικοί εστέρες λιπαρών οξέων, Ολεϊκό οξύ, Φωσφορικοί 
εστέρες

Γαλακτωματοποιήσιμο σκεύασμα

Εγγυημένη σύνθεση: 
Μεθυλικοί εστέρες 37.5% β/ο
Ολεϊκό οξύ 5% β/ο
Φωσφορικοί εστέρες 22.5% β/ο
Βοηθητικές ουσίες 35% β/β

Επιφανειοδραστική ουσία η οποία βελτιώνει και ευνοεί
την δράση των ζιζανιοκτόνων, των μυκητοκτόνων

και των ρυθμιστών ανάπτυξης των φυτών. 

ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Χημικό παρασκεύασμα εγγεγραμμένο στο εθνικό μητρώο 
χημικών προϊόντων.

Ε Π Ι Φ Α Ν Ε Ι Ο Δ Ρ Α Σ Τ Ι Κ Η    Ο Υ Σ Ι Α


