
SAGROL NF likviduje zbytky přípravků na ochranu rostlin v postřikovačích. 
Usnadňuje mytí povrchů zemědělské techniky. Zvyšuje antikorozní ochranu vnitřních 
i vnějších povrchů strojů a zajišťuje další bezpečné použití postřikovačů.

 Chemické a fyzikální vlastnosti

Složení:

Směs jemně granulovaného metakřemičitanu sodného, tripolyfosfátu sodného 
a peruhličitanu sodného.

Obsah rizikových prvků:

Splňuje zákonem stanovené limity (mg/kg pomocné látky) - Cd < 1, Pb < 10, Hg < 1, 
As < 10, Cr < 50.

Nebezpečná látka:

Chemický název Koncentrace [%] CAS ES (EINECS)
Tripolyfosfát sodný 20 - 25 7758-29-4 231-838-7
Peruhličitan sodný 15 15630-89-4 239-707-6
Metakřemičitan sodný 30 10213-79-3 229-912-9

ADR:

UN 3262 látka žíravá, tuhá, alkalická, anorganická, J.N. (směs metakřemičitanu 
sodného, tripolyfosfátu sodného a peruhličitanu sodného).

 Návod k použití

Viz přiložený leták.

 Dávkování

Použití Dávka přípravku

Výplach a ošetření postřikovačů 
- vnitřek nádrže

Mytí a čištění zemědělské techniky
- motory, podvozky, stacionární zařízení

Antikorozní ochrana
- před dlouhodobou odstávkou zařízení

 Likvidace zbytků

Zbytky předat oprávněné osobě k likvidaci dle zákona o odpadech.

 Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

R34 - způsobuje poleptání, R37 - dráždí dýchací orgány, S1/2 - uchovávejte uzamčené a mimo dosah 
dětí, S13 - uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv, S24/25 - zamezte styku s kůží 
a s očima, S26 - při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou 
pomoc, S28 - při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody, S36/37/39 - používejte 
vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít, S45 -  v případě 
nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto 
označení).

 První pomoc

Při zasažení očí - okamžitě důkladně vypláchnout proudem vlažné vody
Při zasažení pokožky - odstranit zasažený oděv a okamžitě omýt velkým množstvím vody
Ve všech případech poškození zdraví je třeba postiženému zajistit lékařské ošetření.

 Podmínky skladování

Skladuje se v dobře uzavřených původních obalech odděleně od potravin a krmiv v suchých 
skladech. Při nedostatečně uzavřených obalech pohlcuje přípravek vnější vlhkost. Chraňte před 
nepoučenými osobami a dětmi.

Výhradní distributor

CHEMAP AGRO s. r. o.
Dašice 475, 533 03
tel. 466 670 941,  fax 466 670 893
e-mail agro@chemap.cz, www.chemapagro.cz

Hmotnost balení

Číslo ADR UN3262

Doba použitelnosti 
24 měsíců od data výroby při dodržení podmínek skladování.

Výrobce

BIOSFOR s.r.o.  
Slepotice 36, 530 02 Pardubice
tel. 466 798 180, fax 466 798 181

Přípravek pro bezpečné čištění postřikovačů a jiné zemědělské techniky

PN 01-200-03

Datum výroby (šarže)

1kg

8 594033 600075

 Hlavní výhoda použití přípravku SAGROL NF

Při použití přípravku SAGROL NF dochází k adsorpci zbytků aktivních látek pesticidů, olejů 
a dalších organických nečistot a tím k jejich téměř úplnému odstranění z postřikovačů, což 
v případě výplachu pouhou vodou anebo roztokem sody není vždy zaručeno.

Nedostatečně vypláchnutý postřikovač vodou anebo roztokem sody může způsobit silné 
poškození následně ošetřovaného porostu.

Zarovnané víčko 
přípravku SAGROL NF

=  50 g

100g/100l vody ihned po postřiku

ruční aplikace: 100 - 150g/10l vody

ruční mytí: 25 - 50g/10l vody
tlakové mytí: 50 - 100g/10l vody

Pro bezpečný postřik!

SAGROL NF

Žíravý
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