Producent: Evonik Industries AG, Goldschmidtstr. 100, 45127 Essen, Niemcy,
tel.: +49 201 173 01, www.evonik.com
Importer: F&N Agro Polska Sp. z o.o., ul. Grójecka 1/3, 02-019 Warszawa,
tel.: (22) 620 32 52, fax: (22) 654 07 97, www.fnagro.pl
Przestrzegaj etykiety stosowania w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.

MEDIATOR MAX
Nowoczesny niejonowy, organosilikonowy surfaktant, preparat zwilżający i zwiększający
przyczepność (adiuwant) stosowany jako dodatek do cieczy użytkowej środka ochrony roślin,
Zmniejsza napięcie powierzchniowe cieczy użytkowej ułatwiając dokładne pokrycie liści, co
poprawia skuteczność zabiegów.
Mediator Max wpływa na:
- znaczne obniżenie napięcia powierzchniowego cieczy roboczej środka ochrony roślin
- dokładniejsze pokrycie liści opryskiwanych roślin środkami kontaktowymi
- ułatwienie wnikania do roślin środków systemicznych
- zwiększenie skuteczności i przyspieszenie działania środka chwastobójczego.
- zmniejszenie zmywalności środka przez opady deszczu i silną rosę
- ograniczanie skapywania cieczy z roślin na ziemię
Skład: trójsiloksan zmodyfikowany polieterem (związek z grupy kopolimerów silikonopolieterowych) – 75%

UWAGA
H319 - Działa drażniąco na oczy.
H332 - Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
H312 - Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą.
H411 - Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
P261 - Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P273 - Unikać uwolnienia do środowiska.
P280 - Stosować rękawice ochronne/ochronę oczu /ochronę twarzy.
P337+P313 - W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć
porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą
przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal
płukać.
P302+P352 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z
mydłem.
1

Uwaga!
1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk,
otulin parków narodowych i rezerwatów.
2. Nie zanieczyszczać wód środkiem lub jego opakowaniem.

ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
Rodzaj uprawy

Dawka cieczy roboczej na
hektar

Zalecana dawka adjuwanta
Mediator Max
0,05% - 0,1%
(50-300 ml/ha)

Uprawy Rolnicze

100-300

Uprawy Ogrodnicze
(Owoce, Warzywa)

Powyżej 300

200 ml/ha

Rośliny ozdobne*

Powyżej 300

0,02-0,03%
(maksymalnie do 200 ml/ha)

*W związku z ogromna ilością odmian zaleca się sprawdzenie efektu działania na malej ilości roślin przed
zabiegiem

Mediator Max może być mieszany z większością środków ochrony roślin i nawozów
mikroelementowych. Przy stosowaniu Mediatora Max możliwe jest używanie mniejszych
ilości cieczy roboczej stosowanej na hektar. Nie stosować z roztworem saletrzano
mocznikowym (RSM) i mocznikiem.

PRZYGOTOWANIE CIECZY ROBOCZEJ
Zawsze należy dodawać adiuwant Mediator Max jako ostatni składnik mieszanki
zbiornikowej. Napełnić zbiornik wodą w około 3/4 potrzebnej objętości i przygotować
odpowiedni roztwór środka ochrony roślin zgodnie z jego instrukcją. Następnie wlać
odmierzoną ilość środka Mediator Max i dopełnić zbiornik do potrzebnej objętości łagodnie
mieszając. Nie dodawać żadnych innych adiuwantów, zwilżaczy, środków olejowych i
podobnych. Przygotowaną ciecz użytkową natychmiast zużyć. Po pracy aparaturę dokładnie
wymyć.

PRZECHOWYWANIE
Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 5oC i
nie wyższej niż 30oC.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA PREPARATU
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Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania preparatu.
Unikać zanieczyszczenia skóry
Unikać zanieczyszczenia oczu.
Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.
Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę
twarzy.
Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej. Wodę zużytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio
opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
Opróżnione opakowania po preparacie zwrócić do sprzedawcy, u którego preparat został
zakupiony.
Zabrania się spalania opakowań po preparacie we własnym zakresie.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki.
UWAGA
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO
PREPARACIE DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH
JAKO SUROWCE WTÓRNE.
W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.
ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.
Pomoc medyczna
W zaistniałych sytuacjach kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż
ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem
toksykologicznym:
Gdańsk Kraków Lublin Łódź Poznań -

(0-58) 682 04 04
(0-12) 411 99 99
(0-81) 740 89 83
(0-42) 657 99 00
(0-61) 847 69 46

Rzeszów Sosnowiec Tarnów Warszawa Wrocław -

(0-17) 866 44 25
(0-32) 266 11 45
(0-14) 631 54 09
(0-22) 619 66 54
(0-71) 343 30 08

Okres ważności - 3 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - .........
Nr partii
- .........
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