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STANDARDNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI: H317 Může vyvolat 
alergickou kožní reakci. H318 Způsobuje vážné poškození očí.  
H332 Zdraví škodlivý při vdechování. H412 Škodlivý pro vodní 
organismy, s dlouhodobými účinky.
POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ: P261 Zamezte vdechování prachu/
dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.  P273 Zabraňte uvolnění do životního 
prostředí. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné 
brýle/obličejový štít. 
P304 + P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a 
ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.  P305 + P351 + P338 PŘI 
ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte 
kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. 
Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ 
INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. P333 + P313 Při podráždění kůže 
nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P362 + P364 
Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím ho vyperte.
DODATEČNĚ OZNAČOVÁNÍ: EUH210 Na vyžádání je k dispozici 
bezpečnostní list. EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se 
vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.
Název nebezpečných látek podle čl. 18 Nařízení EP a Rady (ES) č. 
1272/2008, v platném znění: 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on, d-limonen.

NEBEZPEČÍ

ÚČINNÁ SLOŽKA FORMULAČNÍ ÚPRAVA

ALKOHOL ETHOXYLÁT 8,15 % w/w ROZPUSTNÝ KONCENTRÁT (SL)

EVIDENČNÍ ČÍSLO POMOCNÉHO PROSTŘEDKU

1749-2C



APLIKACE A MÍSITELNOST

WETCIT se používá s  povolenými přípravky, pomocnými prostředky a  
kapalnými hnojivy v  souladu s  návody na jejich použití. Aplikaci provádějte 
postřikem nebo rosením za bezvětří či mírného vánku, ve směru po větru od 
dalších osob. Při aplikaci nesmí být zasaženy jiné porosty. Vstup do ošetřeného 
pole se řídí lhůtami pro přípravek nebo pomocný prostředek, se kterým je WETCIT 
míchán. Minimální lhůta pro vstup do ošetřeného pole je až druhý den po aplikaci. 
WETCIT aplikujte běžnými postřikovači. Množství aplikační kapaliny je závislé na 
použitém přípravku.

PŮSOBENÍ

Prostředek WETCIT™ je smáčedlo s penetračními vlastnostmi určený do tank mixu 
většiny přípravků na ochranu rostlin, pomocných prostředků a kapalných hnojiv. 
Příznivě ovlivňuje smáčivost a přilnavost aplikační kapaliny, omezuje úlet postřiku.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Neznečišťujte vody pomocným prostředkem nebo jeho obalem. (Nečistěte 
aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod 
splachem z farem a z cest). Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
Při práci s prostředkem WETCIT používejte vhodné osobní ochranné pracovní 
prostředky (OOPP), případně se použijí ochranné prostředky podle rizikovějšího 
přípravku v tank mixu směsi.
Ochrana hlavy: není nutná. Ochrana dýchacích orgánů: alespoň filtrační polo- 
maska ČSN EN 405+A1 nebo ČSN EN 149+A1. Ochrana rukou: gumové nebo plastové 
rukavice označené piktogramem pro chemické nebezpečí podle ČSN EN 420+A1. 
Ochrana očí a obličeje: ochranné brýle nebo ochranný štít podle ČSN EN 166.  
Ochrana těla: celkový ochranný oděv např. podle ČSN EN 14605+A1, popř.  
podle ČSN EN ISO 13982-1 označený piktogramem “ochrana proti chemikáliím”.  
Ochrana nohou: pracovní nebo ochranná obuv podle ČSN EN ISO 20346 nebo 
20347. Společný údaj k OOPP: poškozené OOPP (např. protržené rukavice) je  
třeba urychleně vyměnit. 
Při manipulaci s  prostředkem, po skončení práce, až do odložení OOPP a do 
důkladného umytí, nejezte, nepijte a nekuřte. Při přípravě aplikační kapaliny ani při 
provádění postřiku nepoužívejte kontaktní čočky. Práce s pomocným prostředkem 
je zakázaná pro těhotné a kojící ženy a pro mladistvé.

PRVNÍ POMOC

Všeobecné pokyny: Projeví-li se přetrvávající zdravotní potíže (nevolnost, slzení, 
zarudnutí, pálení očí; nebo podezření na alergickou kožní reakci apod.) nebo v 
případě pochybností kontaktujte lékaře. První pomoc při nadýchání: Přerušte 
expozici. Přejděte mimo ošetřovanou oblast. Nebo dopravte postiženého mimo 
ošetřovanou oblast. První pomoc při zasažení kůže: Odložte kontaminovaný 
/ nasáklý oděv. Zasažené části pokožky umyjte pokud možno teplou vodou a 
mýdlem, pokožku následně dobře opláchněte. Při větší kontaminaci kůže se 
osprchujte. První pomoc při zasažení očí: Vyplachujte oči cca 15 minut při násilím 
široce rozevřených víček čistou tekoucí vodou a současně odstraňte kontaktní 
čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze snadno vyjmout. Rychlost poskytnutí první 
pomoci při zasažení očí je pro minimalizaci následků rozhodující. Kontaminované 
kontaktní čočky nelze znovu používat a je třeba je zlikvidovat. První pomoc při 
náhodném požití: Ústa vypláchněte vodou; nevyvolávejte zvracení. Při vyhledání 
lékařského ošetření informujte lékaře o pomocném prostředku, se kterým se 
pracovalo, poskytněte mu informace ze štítku, etikety nebo příbalového letáku a 
o poskytnuté první pomoci. Další postup první pomoci (i event. následnou terapii) 
lze konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem: Telefon nepřetržitě: 224 
919 293 nebo 224 915 402.

PŘÍPRAVA POSTŘIKOVÉ KAPALINY

Před použitím protřepejte. Dodržujte pokyny pro přípravu postřikové kapaliny  
dle přípravku v TM. Připravený postřik musí být aplikován do 12 hodin. Pomocný 
prostředek WETCIT zvýšeně pění. 

ČISTĚNÍ APLIKAČNÍHO ZAŘÍZENÍ

Aplikační zařízení po ukončení práce vypláchněte čistou vodou. V případě  
čisticích prostředků postupujte dle návodu k jejich použití. Pokud návod k 
použití pesticidu obsahuje odlišný způsob čištění aplikačního zařízení, dodržujte  
způsob uvedený v daném návodu.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte v suchých a chladných místnostech. Chraňte před mrazem a 
přímým slunečním a tepelným zářením, odděleně od potravin, nápojů a krmiv.  
Doba použitelnosti je 2 roky od data výroby při teplotě skladování 5°C až 25°C v 
původních neporušených obalech.

LIKVIDACE OBALŮ A ZBYTKŮ

Zbytky postřikové jíchy se naředí 1 : 5 vodou a beze zbytku vystříkají na  
ošetřovanou plodinu, nesmí však zasáhnout zdroje podzemních vod ani recipi- 
enty povrchových vod. Obaly, neupotřebené zbytky, resp. přípravky s  prošlou 
záruční lhůtou likvidujte předáním do schválené spalovny.

OBLAST 
POUŽITÍ ÚČEL POUŽITÍ DÁVKOVÁNÍ OL POZNÁMKA

Všechny 
plodiny

Zlepšení 
vlastnosti 
aplikační 
kapaliny

0,1 - 0,2% AT

TM kromě přípravků 
obsahujících 

rostlinné oleje a 
morforegulátory

AT jde o způsob použití nebo určení, které stanovení ochranné lhůty nepotřebují.  
OL- Ochranná lhůta se řídí přípravkem na ochranu rostlin, se kterým je pomocný 
prostředek míchán.
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DATUM VÝROBY ČÍSLO ŠARŽE POUŽITELNÉ DO

UVEDENO NA OBALU UVEDENO NA OBALU 2 ROKY OD DATA VÝROBY




