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LT - AUGALINIS ALIEJUS

Veiklioji medžiaga: 
augalinis aliejus
Partijos numeris ir pagaminimo data:
žiūrėkite ant pakuotės

Gamintojas:   
Interagro (UK) Ltd
Thorley Wash Barn
London Road, Bishops Stortford
Hertfordshire CM23 4 AT
Jungtinė Karalystė

Atstovas Lietuvoje:
Tel.: +370 85 210 86 22

ADAMA Northern Europe B.V.
P.O. Box 355
3830 AK Leusden
Nyderlandai
www.adama.com

POWEROIL  

Productname Poweroil 
Country Baltics
Package size 5 L
Label code ANEPOWBAL5LT/06/A

Label dimensions 150 x 170 (hxw) Name Saskia de Kruijf
Label date 11/10/2021 Version APPROVED

Nuskaityti 
QR kodą

PAVOJINGA



POWEROIL
Lietuva
Poweroil - augalinis aliejus sustiprinantis herbicidų veikimą.

Atsargiai! Saugotis, kad nepatektų į akis, ant odos ar drabužių.
H318: Smarkiai pažeidžia akis • P280: Mūvėti apsaugines 
pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) 
apsaugos priemones • P305+ P351+P338+P310: PATEKUS Į AKIS: 
atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius 
lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. 
Toliau plauti akis. Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ 
KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją • 
EUH401: siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos 
rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus • 
SP 1: neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo 
pakuote.

Produkto veikimo būdas:
Poweroil pagerina herbicidų prasiskverbimą į augalų dalis, 
kurios yra virš dirvos paviršiaus.

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS
Cukriniai runkeliai
Poweroil pagerina herbicidų veikimą, kurie naudojami mažų 
normų technologijose. 
Norma: 0.5-1.0 L/ha.

TIRPALO PARUOŠIMAS
¾ purkštuvo rezervuaro užpildykite švariu vandeniu ir įjunkite 
maišyklę. Įpilkite reikiamą kiekį herbicido, po to reikiamą kiekį 
Poweroil ir baikite pilti vandenį. Tirpalas turi būti sunaudotas 
tuoj pat po paruošimo.

SANDĖLIAVIMAS
Produktą saugokite originalioje pakuotėje sandariai 
uždarytą. Laikykite sausoje, nuo šalčio apsaugotoje, pesticidų 
sandeliavimui skirtoje patalpoje.
Saugokite atokiau nuo saulės spindulių.
Saugojimo temperatūra: nuo +5ºC iki +35°C. Prieš naudojimą 
suplakite.

TAROS NUKENKSMINIMAS IR LIKUČIŲ SUNAUDOJIMAS

Nenaudokite taros kitiems tikslams. Kruopščiai praskalaukite 

Productname Poweroil 
Country Baltics
Package size 5 L
Label code ANEPOWBAL5LT/06/A

Label dimensions 150 x 150 (hxw) Name Saskia de Kruijf
Label date 11/10/2021 Version APPROVED

3 kartus, supilkite išplovas į purkštuvo rezervuarą ir išpurkškite 
ant dirbamos žemės.
Produkto arba tirpalo likučių negalima išpilti, nes jie žalingi 
gamtai. Tuščią išplautą tarą sunaikinkite laikantis nustatytų 
reikalavimų.

DĖMESIO!
Pateiktos produkto savybės ir naudojimo instrukcija sudaryta 
vadovaujantis moksliniais tyrimais bei gamybine patirtimi. 
Mūsų produkcija atitinka kokybės reikalavimus. Kadangi 
negalime numatyti produkto saugojimo bei transportavimo 
salygų, naudojimo būdo, auginimo technologijų, normų ir 
kt., o šios salygos gali įtakoti produkto veikimą bei galimą 
poveikį augalams, mes negalime prisiimti atsakomybės dėl 
produkto efektyvumo ar atsiradusios žalos jį panaudojus. 
Jei kyla abejonių ar neaiškumų apie produkto tinkamumą 
naujoms ir/ar neįprastoms auginimo technologijoms, veislėms 
ir kt., rekomenduojame iš pradžių susisiekti su pardavėju ir 
vadovautis jo rekomendacijomis dėl šio produkto purškimo 
suderinamumo su kitais produktais.
Prieš naudojimą visuomet perskaitykite naudojimo instrukciją.

PIRMOJI PAGALBA

Įkvėpus: išvesti asmenį į gryną orą. Pasijutus blogai, kreiptis į 
gydytoją. 
Patekus ant odos: nedelsiant nuvilkti suterštus drabužius ir 
gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su muilu. Jei dirginimas 
nepraeina, kreiptis į gydytoją. 
Patekus į akis: nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakėlus 
akių vokus 10 – 20 minučių. Jeigu nešiojami, išimti kontaktinius 
lęšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į 
gydytoją.
Prarijus: Jei nukentėjusysis sąmoningas: skalauti burną 
vandeniu, duoti išgerti stiklinę (250 ml) vandens. Nedelsianti 
kreiptis į gydytoją ir, parodyti produkto pakuotę arba etiketę.
Patarimai gydytojui: konkretaus priešnuodžio nėra. Taikyti 
simptominį gydymą

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės 
ir informacijos biurą telefonu:
8 5 2362052 arba 8 687 533 78.
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POWEROIL

Productname Poweroil 
Country Baltic States
Package size 4 x 5 L
Label code ANEPOWBAL5LT/06/C1

Label dimensions 165 x 330 (hxw) Name Saskia de Kruijf
Label date 11/10/2021 Version APPROVED

LT - AUGALINIS ALIEJUS

Veiklioji medžiaga: 
augalinis aliejus
Partijos numeris ir pagaminimo data:
žiūrėkite ant pakuotės

Gamintojas: 
Interagro (UK) Ltd
Thorley Wash Barn
London Road, Bishops Stortford
Hertfordshire CM23 4 AT
Jungtinė Karalystė

Atstovas Lietuvoje:
Tel.: +370 85 210 86 22

ADAMA Northern Europe B.V.
P.O. Box 355
3830 AK Leusden
Nyderlandai
www.adama.com PAVOJINGA
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LT - AUGALINIS ALIEJUS

Productname Poweroil   
Country Baltics
Package size 4 x 5 L
Label code ANEPOWBAL5LT/06/C2

Label dimensions 165 x 300 (hxw) Name Saskia de Kruijf
Label date 11/10/2021 Version APPROVED

Lietuva
Poweroil - augalinis aliejus sustiprinantis herbicidų veikimą.

Atsargiai! Saugotis, kad nepatektų į akis, ant odos ar drabužių.
H318: Smarkiai pažeidžia akis • P280: Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/
naudoti akių (veido) apsaugos priemones • P305+ P351+P338+P310: PATEKUS Į AKIS: atsargiai 
plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai 
padaryti. Toliau plauti akis. Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS 
BIURĄ/kreiptis į gydytoją • EUH401: siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, 
būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus • SP 1: neužteršti vandens augalų apsaugos 
produktu ar jo pakuote.

Produkto veikimo būdas:
Poweroil pagerina herbicidų prasiskverbimą į augalų dalis, kurios yra virš dirvos paviršiaus.

SANDĖLIAVIMAS - Produktą saugokite originalioje pakuotėje sandariai uždarytą. Laikykite sausoje, 
nuo šalčio apsaugotoje, pesticidų sandeliavimui skirtoje patalpoje.
Saugokite atokiau nuo saulės spindulių.
Saugojimo temperatūra: nuo +5ºC iki +35°C. Prieš naudojimą suplakite.

PIRMOJI PAGALBA
Įkvėpus: išvesti asmenį į gryną orą. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją. 
Patekus ant odos: nedelsiant nuvilkti suterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su 
muilu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją. 
Patekus į akis: nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakėlus akių vokus 10 – 20 minučių. Jeigu 
nešiojami, išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.
Prarijus: Jei nukentėjusysis sąmoningas: skalauti burną vandeniu, duoti išgerti stiklinę (250 ml) 
vandens. Nedelsianti kreiptis į gydytoją ir, parodyti produkto pakuotę arba etiketę.
Patarimai gydytojui: konkretaus priešnuodžio nėra. Taikyti simptominį gydymą.

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu:
8 5 2362052 arba 8 687 533 78.
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Productname Poweroil   
Country Baltics
Package size 40 x 20 L
Label code ANEPOWBAL5LT/06/X

Label dimensions 210 x 297 (hxw) Name Saskia de Kruijf
Label date 11/10/2021 Version APPROVED
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