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Emberre, állatra, környezetre való veszélyességre 

és a biztonságos felhasználásra vonatkozó 

előírások: 

 
                               GHS09 

 

H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást 

okoz.  

 

P102 Gyermektől elzárva tartandó. P270 A termék 

használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni. P280 

Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata 

kötelező. P302 + P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő 

szappanos vízzel. P305+P 351+P 338 SZEMBE KERÜLÉS 

esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben 

a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az 

öblítés folytatása. P391 A kiömlött anyagot össze kell 

gyűjteni. P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: 

veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges. 

 

EUH 208 Nitrapyrin-t, 1,2 benziothiazolin-3-one-t 

tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki. 

 

Tűzveszélyességi besorolás: 
nem tűzveszélyes „E” tűzveszélyességi osztály. 
 

Környezetvédelmi előírások: 

 

Tilos a készítményt, fel nem használt maradékát, azzal 

szennyezett csomagolóburkolatát folyókba, 

állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba juttatni. 

Bioszféra rezervátumokban, fokozottan védett 

területeken felhasználásuk tilos! Természetvédelmi 

területeken, nemzeti parkokban és tájvédelmi 

körzetekben kizárólag az illetékes természetvédelmi 

kezelő előzetes hozzájárulásával juttatható ki.  

A vízi szervezetek védelme és a vízminőség 

biztosítása érdekében tilos a készítményt az álló- és 

folyóvizek partjától számított 50 m-es távolságon 

belül tárolni és kijuttatni. 

 

LOGO 

N-Lock
TM

  
Kapszulázott szuszpenzió (CS) 

 

Hatóanyag: 200 g/l nitrapyrin (17,7 % m/m). 

 

TALAJKONDICIONÁLÓ KÉSZÍTMÉNY, 

NITROGÉN STABILIZÁTOR KALÁSZOS 

GABONÁKBAN, KUKORICÁBAN, ŐSZI 

KÁPOSZTAREPCÉBEN 

 
Nettó tartalom: 20 Liter 

 

® TM
  a Dow Chemical Company (“Dow“) vagy a  

Dow leányvállalatának márkaneve 

 

Felhasználás előtt olvassa el a használati 

utasítást és győződjön meg arról, hogy 

megértette! 

Az emberi egészség és a környezet 

veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell 

tartani a használati utasítás előírásait. 

 

Baleset esetén hívható ingyenes segítség napi 

24 órában: Egészségügyi Toxikológiai 

Tájékoztató Szolgálat. Tel.: 06-80-20-11-99 

 

Engedélyszám: 04.2/1850-4/2014. NÉBIH 

Engedély érvényessége: 2024. szeptember 19. 

Vámtarifaszám: 169530 

Statisztikai számjel: 12774261-8299-113-01 

 

Az engedély tulajdonosa, forgalmazza: 

Dow AgroSciences Hungary Kft.  

Budapest, 1016 Hegyalja út 7-13. 

Tel: (36)-1-202-4191 

 

Készítmény gyártója: 

94565 California, Pittsburg Loveridge Road 901. 

USA 
 

A felhasználásra vonatkozó előírások: 

 

Kalászos gabonákban, kukoricában, őszi 

káposztarepcében, egy alkalommal (vetés előtt vagy 

állományban, legfeljebb a sorok záródásáig), 2,5 l/ha 

mennyiségben, 200-400 l/ha vízmennyiséggel a talajra 

permetezve, majd bedolgozva, a nitrifikáció 

késleltetésére.  

A készítmény elsősorban szilárd és folyékony nitrogén 

műtrágyák, valamint szilárd és folyékony szerves 

trágyák használata esetén fejti ki hatását. 

Növényvédő szerekkel és termésnövelő anyagokkal 

történő együttes kijuttatás előtt célszerű keverhetőségi 

próbát végezni. 

 

Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap 

 

Munkaegészségügyi előírások: 

Óvatos munkával kerülni kell a szer kifolyását, a 

tömény szer szembe, bőrre jutását, belégzését, esetleges 

lenyelését. Munka közben többszöri kézmosás, a munka 

végeztével alapos tisztálkodás, zuhanyozás, alsó- és 

felsőruha váltása szükséges. Mérgezéskor vagy annak 

gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani. 

Elsősegély nyújtási eljárás:  Helyszíni elsősegély után 

(lásd általános eljárás) orvosi, intézeti ellátást kell 

biztosítani.  

Védőfelszerelés előkészítőknek és felhasználóknak:  

Védőruha, védőkesztyű, védőlábbeli, védőkalap, 

védőszemüveg. 

 

Tárolási körülmények: eredeti, zárt csomagolásban, 

száraz, hűvös, jól szellőző, napsütéstől védett, fedett 

helyen, szabályos növényvédő szer raktárban.  

Eltarthatóság ideje: 3 év. 

 

Gyártási szám és gyártási idő (nap, hó, év) a 

csomagoláson található. 

 

Csomagolóanyag begyűjtés:  
CSEBER Non-profit Közhasznú Kft. növényvédő szerrel 

szennyezett csomagolóanyag gyűjtőhelyeinek listája 

megtalálható a www.cseber.hu/gyh.php címen. 

http://www.cseber.hu/gyh.php

