
Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania w celu ograniczenia 
ryzyka dla ludzi i środowiska

DZIAŁANIE PREPARATU
KATANOL 96 EC powoduje poprawę działania środka przędziorkobójczego 
poprzez zwiększenie przyczepności do chronionej powierzchni rośliny, zapobiega 
również zmywaniu preparatu przez opady i ułatwia wnikanie do rośliny, ogranicza 
odparowanie wody z kropel cieczy użytkowej, zmniejsza znoszenie preparatu na 
sąsiednie uprawy. 

Podmiot, który uzyskał zezwolenie: 
Towarzystwo Chemiczne "DANMAR", 
ul. Nasienna 1, 91-231 Łódź; 
tel./fax: +48 42 6509550, +48 42 6506695, 
e-mail: danmar@ld.onet.pl

ZASTOSOWANIE PRZECHOWYWANIE
KATANOL 96 EC przeznaczony jest do łącznego stosowania Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
w sadownictwie ze środkami przędziorkobójczymi. Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w tempe-

o oraturze nie niższej niż 0 C i nie wyższej niż 40 C.ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla KATANOL 96 EC stosować łącznie ze środkami owadobójczymi 
zwierząt.zgodnie z zaleceniami producenta.
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKAROŚLINY SADOWNICZE
Przestrzegać wszystkich środków ostrożności obowiązujących drzewa i krzewy owocowe
dla środka ochrony roślin, z którym stosuje się preparat KATANOL - przędziorki i szpeciele
96 EC.Opryskiwać od początku wegetacji do pierwszych liści, najlepiej na 
Chronić przed dziećmi.początku wylęgu larw z jaj zimowych.
Nie wdychać rozpylonej cieczy.Zalecane stężenie: 2% (2 L środka w 100 L wody).
Unikać zanieczyszczenia oczu i skóry.Uwagi:
Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody 1.Opryskiwać rośliny tak, aby ciecz spływała z pni i gałęzi.

o i zasięgnąć porady lekarza.2.Środek stosować w temperaturze powyżej 0 C, podczas bez-
Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody.wietrznej i bezdeszczowej pogody.
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.

PRZECIWWSKAZANIA
Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice 

Zachować wszelkie przeciwwskazania i uwagi, jakie obowiązują dla 
ochronne i okulary lub ochronę twarzy.

środków, z którymi stosuje się  KATANOL 96 EC.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza, pokaż 

Podczas stosowania preparatu nie dopuścić do:
opakowanie lub etykietę.

- znoszenia cieczy użytkowej, nakładania cieczy użytkowej na sty-
W przypadku awarii lub, jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie kach pasów i uwrociach.
zasięgnij porady lekarza, jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.

OKRES KARENCJI (okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu 
roślin przeznaczonych do konsumpcji): - nie dotyczy środowiska.
OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, PSZCZÓŁ I ZWIERZĄT (okres Opróżnione opakowania po preparacie traktować jako odpady 
zapobiegający zatruciu) - nie dotyczy komunalne.

Zabrania się spalania opakowań po preparacie we własnym zakresie.SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie UWAGA
ustalić potrzebną jej ilość. ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKO-
Ciecz użytkową danego środka ochrony roślin przygotować zgodnie WAŃ PO PREPARACIE DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAK-
z obowiązującą etykietą-instrukcją stosowania w połowie wyma- TOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.
ganej ilości wody i dokładnie wymieszać, następnie wlać do zbior-

ANTIDOTUM: brak, stosować leczenie objawowe.
nika opryskiwacza (z włączonym mieszadłem) odmierzoną ilość 

Pomoc medycznapreparatu KATANOL 96 EC, uzupełnić wodą do wymaganej ilości, 
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna ciągle dokładnie mieszając.
pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny 
skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. 
Gdańsk – (58) 682-04-04 Rzeszów – (17) 866-44-09Opakowania po preparacie KATANOL 96 EC traktować jako odpady 
Kraków – (12) 411-99-99 Sosnowiec – (32) 266-11-45komunalne.
Lublin – (81) 740-89-83 Tarnów – (14) 631-54-09Opryskiwać z włączonym mieszadłem.
Łódź – (42) 657-99-00 Warszawa – (22) 619-66-54W przypadku przerw w pracy przed ponownym przystąpieniem do 
Poznań – (61) 847-69-46 Wrocław – (71) 343-30-08opryskiwania, ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza dokładnie 

wymieszać.
Ciecz użytkową sporządzać bezpośrednio przed zabiegiem.
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierz-
chni poprzednio opryskiwanej. 
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć. 
Wodę zużytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni 
uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.

KATANOLKATANOL

Okres ważności - 2 lata

Data produkcji: 

Numer partii: 

Zawartość netto:

Uwaga:
1. Zabrania się stosowania preparatu w strefie bezpośredniej ochrony ujęć 

wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.
2. Nie zanieczyszczać wód preparatem lub jego opakowaniem. 

Zawartość substancji aktywnej: 
olej parafinowy mineralny SAE 10/95 (destylat ropy naftowej zawierający węglo-
wodory parafinowe)  –  96%

Adiuwant-preparat wspomagający w formie płynu, przeznaczony do łącznego 
stosowania z cieczą użytkową środków przędziorkobójczych w uprawach 
sadowniczych.

Wyłączny dystrybutor:
Agrosimex Sp. z o.o., 
Goliany 43, 05-620 Błędów, 
tel. (48) 668 04 71, fax: (48) 668 08 35
e-mail: info@agrosimex.com.pl
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