LEES HET ETIKET ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U HET PRODUCT GEBRUIKT
VOORZORGSMAATREGELEN:
Uit de buurt houden van eten, drinken en buiten bereik van kinderen.
Adem het stof niet in.
Vermijd contact met huid en ogen.
Draag geschikte beschermende kleding.
IN GEVAL VAN ONGEVAL OF DISCOMFORT GAAT RAPIDLY NAAR DE DOKTER (TONEND ALS
HET ETIKET MOGELIJK IS)
AANBEVELINGEN IN GEVAL VAN TOXICATIE OF ONGEVAL:
Intoxicatie kan produceren:
Lichte irritatie van huid en slijmvliezen.
Misselijkheid, braken, diarree, buikpijn.
Veranderingen van de luchtwegen.
Eerste hulp:
Houd de bedwelmde persoon uit de buurt van het besmette gebied.
Kleding verwijderen die puin bevat
Was de ogen gedurende minstens 15 minuten met veel water.
Was gebieden waar u contact met het product hebt gehad met veel water en zeep, zonder te
wrijven.
Niets oraal toedienen.
Houd de bedwelmde persoon in rust terwijl u de lichaamstemperatuur behoudt.
Als u bewusteloos bent, ga dan op uw zij liggen met uw hoofd lager dan de rest van uw lichaam
en knieën half gebogen.
Houd uw ademhaling onder controle voor het geval kunstmatige beademing nodig is.
Breng de bedwelmde naar een gezondheidscentrum en breng, indien mogelijk, het etiket van de
container.
LAAT HET GEÏNTEGREERDE NIET ALLEEN GEDEELTIJD VERLATEN.
Therapeutische tips:
In geval van ingestie, decontaminatie van de spijsvertering volgens de bewustzijnsstaat.
Dien een waterige oplossing van actieve kool en een zoutkathart van natriumsulfaat toe.
Symptomatische behandeling
BEL VOOR NATIONALE TOXICOLOGIE: 0034 91 562 04 20
INDELING VOOR FAUNA:
Zoogdieren: Categorie A.
Vogels: Categorie A.
Vis: Categorie A.

APPARATUUR VOOR CONTAINERBEHEER EN REINIGINGSTOEPASSING
VERVUIL HET WATER NIET MET HET PRODUCT.
- Reinig de toepassingsapparatuur niet in de buurt van oppervlaktewater, de waterafvoersystemen
van de boerderijen of de wegen.
ZODRA DE CONTAINER WORDT GEBRUIKT, OMDAT HET EEN GEVAARLIJK AFVAL IS, MOET
HET OP ELK PUNT VAN ONTVANGST VAN HET GEÏNTEGREERDE SYSTEEM VAN
SIGFITOBEHEER WORDEN AANGEBRACHT.
INDICATIES
Het bevordert de vorming van het wortelstelsel en voorkomt aanvallen van schimmels.
Het belangrijkste eﬀect is om rotting van de gesneden weefsels van het snijden te voorkomen en
de vorming van de callus, ware promotor van de nieuwe wortels, die zich snel vormen, te
bevorderen, te versnellen.
In zaden en bollen heeft het een soortgelijk eﬀect, het verbetert de kiemkracht en snelle vorming
van een krachtig wortelsysteem.
Deze eﬀecten leiden tot een afname van storingen in de stekken en in de zaaibedden.
HOE TE GEBRUIKEN
In stekken:
Het roze poeder van CAYSSA-RAIL wordt in een lage container geplaatst en de licht bevochtigde
stekken worden ongeveer twee centimeter lager in het poeder gehakt.
Maak met het roze CAYSSA-RAIL-poeder een soort pap, niet erg dik of erg vloeibaar, met water.
Herplaats de twee onderste centimeters van het knipsel erin.
In zaden en bollen:
Het wordt droog gebruikt, bedekt het gehele oppervlak van het zaad of de bol met CAYSSA-RAIL
en zift voorzichtig zodat het overtollige stof vrijkomt.
WAARSCHUWING
De aanbevelingen en aanwijzingen die we geven, zijn het resultaat van uitgebreide en rigoureuze
studies en proeven. Bij het gebruik kunnen echter veel factoren buiten onze controle betrokken
zijn (bereiding van mengsels, applicatie, weer, enz.). Het bedrijf staat garant voor de
samenstelling, formulering en inhoud. De gebruiker is verantwoordelijk voor de veroorzaakte
schade (gebrek aan eﬃciëntie, toxiciteit, verspilling, enz.) Als gevolg van het geheel of gedeeltelijk
niet naleven van de instructies op het etiket.
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