
MultiAD
ADIUWANT / ADJUVANT

NIEJONOWY ŚRODEK ZWILŻAJĄCY DO OPTYMALIZACJI RETENCJI 
I ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ CIECZY UŻYTKOWEJ.
Pozwala na użycie małej objętości wody i skoncentrowane opryskiwanie pestycydami  
(fungicydy, insektycydy, akarycydy, herbicydy, regulatory wzrostu roślin) oraz nawozami 
płynnymi we wszystkich uprawach (np. uprawy polowe, warzywa, i sady). Do użytku we 
wszystkich uprawach.

PREPARAT PE BAZA DE AGENTI DE UMECTARE NEIONICI, 
OPTIMIZAT PENTRU RETENTIE ȘI PENETRARE. 
Permite folosirea unui volum mic de apă și o pulverizare concentrată in timpul aplicarii 
pesticidelor (fungicide, insecticide, acaricide, erbicide, regulatori de creștere a plantelor) și 
ingrășămintelor lichide pentru toate tipurile de culturi (ex: culturi de câmpie, legume și livezi). 
Pentru utilizare pe toate tipurile de culturi.

Skład
Elemente

Zawartość
Concentratie

Waga netto
Greutate netă

Objętość
Volum

Opatentowany kopolimer silikonowo polieterowy 
– mieszanka surfaktantów niejonowych

Copolimer de Polieter cu proprietate Siliconică  
– amestec Tensioactivi Neionici

100 % 1,01 Kg 1 L
Identyfikacja zagrożeń (patrz także Karta Charakterystyki MultiAD). Produkt chemiczny oznakowany zgodnie  
z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008
Informații de siguranță (vezi de asemenea Materialul și Fișa de Siguranță a produsului MultiAD).  
Produs chimic etichetat în conformitate cu Declarația de Conformitate (EC) Nr 1272/2008

UWAGA
ATENŢIE 

NIEBEZPIECZEŃSTWO
PERICOL 

POLSKI

IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ 
H317: Może powodować reakcję alergiczną skó-
ry; H318: Powoduje poważne uszkodzenie oczu; 
H332: Działa szkodliwie w następstwie wdy-
chania; H411: Działa toksycznie na organizmy 
wodne, powodując długotrwałe skutki; P261: 
Unikać wdychania cieczy; P271: Stosować wy-
łącznie na zewnątrz lub w  dobrze wentylowa-
nym pomieszczeniu; P273: Unikać uwolnienia 
do srodowiska; P304+340: W  przypadku 
dostania się do dróg oddechowych: wypro-
wadzić lub wyniesć poszkodowanego na swieże 
powietrze i  zapewnić warunki do odpoczynku 
w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie; 
P305+351+338: W przypadku dost nia się do 
oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. 
Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je 
łatwo usunąć. Nadal płukać; P363: Wyprać za-
nieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem; 
P391: Zebrać wyciek.
Telefony Ośrodków Toksykologicznych 
w Polsce: Gdańsk (58) 682 04 04; Rzeszów (17) 
866 40 25; Kraków (12) 411 99 99; Sosnowiec 
(32) 266 11 45; Lublin (81) 740 89 83; Tarnów 
(14) 631 54 09; Łódź (42) 657 99 00; Warszawa 
(22) 619 66 54; Poznań (61) 847 69 46; Wrocław 
(71) 343 30 08

ZAKRES STOSOWANIA
Tylko do użytku profesjonalnego.
Zawsze przestrzegaj etykiety – instrukcji sto-
sowania środka i dawkowania. Użytkownik jest 
odpowiedzialny za skuteczność lub fitotoksycz-
ność wynikającą z zastosowania tego produktu.

DAWKI
MultiAD umożliwia zmniejszenie objętości cieczy 
użytkowej oraz poprawę skuteczności zabiegów. 
Dzięki zdolności rozprzestrzeniania się MultiAD 
zwiększa skuteczność i pozwala na zmniejsze-
nie ilości wody w obrębie zalecanych przez pro-
ducentów objętości.

Maksymalne stężenie 0,2 % obj.
Zalecane dawki:
•  Uprawy polowe (zboża, kukurydza, itp.)  

0,2 l/ha praktycznie stosowana dawka
•  Uprawy ogrodnicze (warzywa, sady, uprawy 

ozdobne,...)

Ilość wody Wymagana dawka MultiAD

100 l/ha 100 ml

200 l/ha 200 ml

300 l/ha i więcej 300 ml

INSTRUKCJA MIESZANIA 
Przestrzegaj starannie kolejności następujących 
operacji: Napełnić zbiornik do oprysku w połowie 
wodą i rozpocząć mieszanie. Dodać wymaganą 
ilość pestycydu następnie dodać zalecaną ilość 
MultiAD. Kontynuować mieszanie podczas uzu-
pełniania zbiornika i podczas opryskiwania.

INSTRUKCJA PRZECHOWYWANIA 
I UTYLIZACJI
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, 
szczelnie zamknięte, w zamkniętym, suchym, 
chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu, 
z dala od paszy, nasion i środków spożywczych. 
MultiAD musi być przechowywany w temperatu-
rze powyżej 5 °C. Odpowiednie środki gaśnicze: 
piana odporna na alkohol – dwutlenek węgla – 
proszek gaśniczy. Nie używać strumienia wody 
jako gaśnicy, gdyż będzie rozprzestrzeniać 
ogień. Stosować zraszanie wodą do utrzymania 
pojemników narażonych na pożar w chłodzie. 
Przekazać odpady / pojemnik uprawnionym 
służbom. 
Chronić przed mrozem. 

WARUNKI DOSTAWY
Wszystkie towary dostarczone przez nas są 
wysokiej jakości i uważamy je za właściwe, ale 
jako że nie możemy sprawować kontroli nad ich 
przechowywaniem, mieszaniem z  innymi sub-
stancjami lub użytkowaniem, wszystkie warunki 
i gwarancje, ustawowe lub inne, co do jakości 
lub przydatności naszego towaru do jakiegokol-
wiek celu są wyłączone z odpowiedzialności, 
a jakiekolwiek szkody lub urazy wynikające z ich 
składowania, manipulowania, stosowania lub 
użytkowania nie będą przez nas akceptowane.

Data produkcji: na opakowaniu
Data ważności: na opakowaniu
Nr partii: na opakowaniu

Dystrybutor: 
SOUFFLET AGRO, 
POLSKA SP. Z O. O.
Ul. Szwajcarska 13, 
61-285 Poznań

Producent:
Momentive Performance Materials Inc.
10851 Energy Highway Friendly, WV 26146

ROMÂNĂ

RECOMANDARI DE SIGURANTA
H317: Poate provoca o reacţie alergică a  pielii; 
H318: Provoacă leziuni oculare grave; H332: No-
civ în caz de inhalare; H411: Toxic pentru mediul 
acvatic cu efecte pe termen lung; P261: Evitaţi 
să inspirați spray-ul; P271: A se utiliza numai 
în aer liber sau în spaţii bine ventilate; P273: 
Evitaţi dispersarea în mediu; P304+340: In caz 
de inhalare: transportaţi victima la aer liber și 
menţineţi-o în stare de repaus, într-o poziţie 
confortabilă pentru respiraţie; P305+351+338: 
In caz de contact cu ochii: clătiţi cu atenţie cu 
apă timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele 
de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru 
se poate face cu ușurinţă. Continuaţi să clătiţi; 
P363: Spălaţi îmbracămintea contaminată, îna-
inte de reutilizare; P391: Colectaţi scurgerile de 
produs. 
Centrul de Informare Toxicologica: Institutul 
de Sanatate Publica, Bucuresti, telefon: +40 21 
318 36 20, interior 235.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE
Numai pentru uz profesional.
Respectați întotdeauna instrucțiunile și dozele 
de aplicare de pe eticheta aprobată. Cel care 
aplică produsul este responsabil pentru efica-
citatea sau fitotoxicitatea care rezultă din utili-
zarea acestuia.

DOZELE DE APLICARE
MultiAD permite reducerea volumului de pulve-
rizare și îmbunătățește eficacitatea. Prin capa-
citatea sa de distribuire MultiAD crește eficaci-
tatea și permite reducerea volumului de apă cu 
respectarea recomandărilor de mai jos.

Concentrația maxima este de 0.2 % v/v. 
Dozele recomandate sunt: 
•  Cereale, porumb, etc.: 0,2 l/ha doza practică 

de utilizare
• Podgorii, livezi, culturi ornamentale:

Volum de apa Cantitatea necesara de 
MultiAD

100 l/ha 100 ml

200 l/ha 200 ml

peste 300 l/ha 300 ml

INSTRUCȚIUNI DE AMESTECARE 
Respectati cu atentie ordinea următoarelor 
operațiuni: Umpleți jumătate din rezervorul de 
pulverizare cu apă și începeți să agitați. Adău-
gați cantitatea necesară de pesticide, apoi adău-

gați cantitatea recomandată de MultiAD. Conti-
nuați să agitați în timp ce completati rezervorul 
precum și în timpul pulverizării.

INSTRUCȚIUNI DE DEPOZITARE ȘI 
ELIMINARE 
A se păstra în ambalajul original, închis ermetic 
într-un loc închis, uscat, răcoros și bine ventilat, 
departe de hrana pentru animale, semințe și 
alimente. MultiAD trebuie depozitat la o tem-
peratură de peste 5 °C. Recomandări pentru 
stingerea incendiului: Spumă rezistentă la alcool 
– Dioxid de carbon – Chimic uscat. A nu se folosi 
jet de apă drept material de stingere pentru că 
acesta va extinde focul. Pulverizati apă pentru 
răcirea containerelor expuse la incălzire. Arun-
cați conținutul /containerul la o instalație de 
incinerare aprobată. 
Protejați contra înghețului. 

CONDIȚII DE APROVIZIONARE
Toate bunurile furnizate de noi sunt de calitate 
superioară iar garantia noastra se limiteaza la 
furnizarea produselor conform cu specificatiile 
mentionate in fisele de securitate existente in vi-
goare la data livrarii. Responsabilitatea compa-
niei noastre pentru un motiv, altul decat un de-
fect de conformitate este in mod expres exclusa, 
in special in caz de prejudicii survenite pe durata 
depozitarii sau ca urmare a depozitarii, mani-
pularii sau utilizarii produselor noastre, operatii 
asupra carora nu exercitam niciun fel de control.

Data fabricaţiei: indicată pe ambalaj
Data expirarii: indicată pe ambalaj
Nr. lot: indicat pe ambalaj

Importator
SC SOUFFLET AGRO, 
ROMANIA SRL
DN 2B km 9+900m, 
120000 Buzau

Producator:
Momentive Performance Materials Inc. 
10851 Energy Highway Friendly, WV 26146


