PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS
- Ficha de segurança fornecida a pedido (EUH210).
- Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros (H411).
- Não respirar a nuvem de pulverização (P260).
- Usar luvas de proteção durante a preparação da calda e aplicação do
produto (P280).
- Após o tratamento lavar cuidadosamente o material de proteçao e os objetos
contaminados. Lavar cuidadosamente as luvas, lavá-las também por dentro.
- Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto (P270).
- Eliminar o conteúdo/embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos (P501).
- Não contaminar a água com este produto ou com a sua embalagem, excepto em canais e valas
nas doses indicadas (SP1).
- Para proteção dos organismos aquáticos, não aplicar em terrenos agrícolas adjacentes a águas
de superfície (SPe3).

Piton Forte
®

HERBICIDA
Não selectivo de acção sistémica
Solução concentrada (SL) com 480 g/L ou 39,38% (p/p) de glifosato (sob a forma de sal de dimetilamónio)

ESTE PRODUTO DESTINA-SE AO USO PROFISSIONAL
PARA EVITAR RISCOS PARA A SAÚDE HUMANA E PARA O AMBIENTE,
RESPEITAR AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Tratamento de emergência:
- Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo (P101).
- EM CASO DE INGESTÃO: contate imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS
ou um médico (P301+P310).

MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS
ANTES DE USAR O PRODUTO FITOFARMACÊUTICO LEIA O RÓTULO

EM CASO DE INTOXICAÇÃO CONTACTAR O CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS,
TELEF: 808 250 143

Conteúdo: 20 L
Data de fabrico e lote: ver embalagem.
Distribuído por:
Autorização de venda n.° 0488
concedida pela DGAV:
Rua General Ferreira Martins, n°10-9°A
1495-137 Algés - Tel: 21 413 12 42 - Fax: 21 413 12 84

Intervalo de Segurança - 7 dias em amendoeira, aveleira, castanheiro e nogueira; 10 dias
entre a aplicação e o corte da pastagem ou o pastoreio; 21 dias em faveira; 28 dias em
ameixeira, cerejeira, citrinos, damasqueiro, macieira, oliveira, pereira, pessegueiro e
videira; 90 dias em actinídea (Kiwi).

Dow AgroSciences Ibérica S.A.
c/ Ribera del Loira 4-6, 4ª planta
28042 MADRID-ESPANHA
Tel.: +34 91 740 77 00

A embalagem vazia deverá ser lavada três vezes, fechada, inutilizada e colocada em
sacos de recolha, devendo estes serem entregues num centro de recepção Valor to;
as águas de lavagem deverão ser usadas na preparação da calda.

