SEPIRET® Flo
Agent pentru acoperirea semințelor
•
•

Îmbunătățește capacitatea de curgere a masei de semințe
Uscare rapidă

Depozitați într-un loc uscat.
Conținut net: e kg
Fraze de precauție
P 101 – Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta
produsului.
P 102 – A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
P 103 – Citiți eticheta înainte de utilizare.

Depozitare și eliminare:
Nu contaminați apa/solul, produsele alimentare sau hrana pentru animale în timpul manipulării,
depozitării și eliminării. Nu refolosiți acest ambalaj (recipient).
A se depozita în spații închise.
Manipulați cu atenție produsul.
Informații toxicologice:
Evitați contactul cu ochii și pielea.
În caz de înghițire consultați medicul.
Pentru mai multe informații consultați Fișa cu date de securitate a produsului.
Mod de utilizare:
Pentru recomandarea dozei de aplicare vă rugăm să contactați echipa tehnică BASF.
Întotdeauna verificați compatibilitatea tuturor componentelor soluției de tratament înainte de
prepararea amestecului în cantități mari.
NU UTILIZAȚI SEMINȚELE TRATATE CA ALIMENTE SAU HRANĂ PENTRU ANIMALE.
Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență: Număr național pentru cazuri de
urgență: 021 318 36 06 Institutul de Sănătate Publică București (L-V: 8.00 – 15.00), număr
internațional în caz de urgență: +49 180-2273-112.

NOTĂ: Nu există niciun fel de declarații sau garanții pentru acest produs. Utilizarea acestui produs
de către dumneavoastră sau de către compania dumneavoastră se face doar pe riscul
dumneavoastră sau al companiei dumneavoastră, indiferent dacă acesta este utilizat ca atare sau
în combinație cu alte bunuri. Conform prevederilor legale în vigoare, orice obligație se limitează la
returnarea prețului de cumpărare a acestui produs. Numeroși factori, în special cei regionali pot
influența proprietățile acestui produs. Exemplele includ speciile sau varietățile de plante cultivate,
momentul de aplicare, doza utilizată, combinația cu alte produse și tehnica de aplicare. În condiții
specifice, o schimbare a modului de utilizare a produsului poate conduce la deteriorarea semințelor.
Prin urmare, producătorul sau distribuitorul nu își poate asuma nicio răspundere în astfel de
circumstanțe. Întrucât nu se poate exercita controlul asupra combinării produselor sau manipulării
lor în timpul și după aplicare, care pot afecta performanța materialului, toate condițiile și garanțiile,
legale sau de altă natură, în ceea ce privește calitatea sau acțiunea adecvată pentru orice scop, a

acestui produs și nicio responsabilitate nu va fi acceptată de către noi pentru orice daune sau
prejudicii care pot decurge din depozitarea, manipularea, aplicarea sau folosirea acestuia în afara
prevederilor permise de legislația în vigoare.
Producător:
BASF Agro B.V. Arnhem (NL) Freienbach Branch
Huobstrasse 3, 8808 Pfaffikon SZ, Elveția

Distribuitor:
BASF SRL România
Floreasca Park
Șoseaua Pipera, nr. 43, Corp A, Etaj 1,
Sector 2, București, Cod Poștal: 014254
Departamentul Agro:
Telefon: (004) 021 5299060, 5299061, 5299000
Fax: (004) 021 5299069, 5299099
®= Marca înregistrată a firmei BASF

