
MULTI AD
POMOCNÝ PROSTŘEDEK NA OCHRANU ROSTLIN 
PRO PROFESIONÁLNÍ UŽIVATELE
SUSPENZNÍ KONCENTRÁT
ADJUVANT
Organosilikonová látka ke zlepšení šíření a aplikace účinných látek. Tank-mix adjuvans ke zlepšení šíření 
pesticidů a listových živin a jejich usazování na listech všech druhů plodin. 

Účinná složka: heptamethyltrisiloxan modifikovaný polyalkylenoxidem 422,8 g/l
Klasifikace pomocného prostředku: Eye Dam. 1, H318; Skin Sens. 1A, H317; 
                                                            Acute Tox. 4, H332; Aquatic Chronic 2, H411

5L

NEBEZPEČÍ
H317: Může vyvolat alergickou kožní reakci. H318: Způsobu-
je vážné poškození očí. H332: Zdraví škodlivý při vdechování.                                                                                           
H411: Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.  
P261: Zamezte vdechování mlhy/par/aerosolů. P280: Používej-
te ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový 
štít. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím 
vody a mýdla. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik 
minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li 
nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplacho-
vání. P501: Odstraňte obsah/obal odevzdáním oprávněné osobě.                                                                     
EUH 401: Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik 
pro člověka a životní prostředí.
Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte  
aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontamina-
ci vod splachem z farem a z cest). Postřik provádějte jen za bezvětří 
nebo mírného vánku, ve směru po větru a od dalších osob. Vstup 
na ošetřený pozemek je možný minimálně druhý den po aplikaci. 
Při práci i po ní, až do odložení osobních ochranných pracovních  
prostředků a do důkladného umytí nejezte, nepijte a nekuřte. 
Ochranný oděv vyperte, resp. důkladně očistěte ty OOPP, které ne-
lze prát. Při přípravě aplikační kapaliny ani při provádění postřiku  
nepoužívejte kontaktní čočky. Práce s prostředkem je zakázaná pro 
těhotné a kojící ženy a pro mladistvé. Práce s prostředkem je ne-
vhodná pro alergické osoby. Může vyvolat alergickou kožní reakci. 

Nebezpečné látky podle čl. 18 Nařízení EP a Rady (ES) č. 
1272/2008: alkoholy, C9-11-iso, na C10-bohaté ethoxylované 
Evidenční číslo pomocného prostředku: 1770-0C
Držitel rozhodnutí o povolení:
De Sangose S.A.S., Bonnel 5, 47480 Pont du casse, Francie
Výrobce přípravku:
De Sangose S.A.S., Bonnel 5, 47480 Pont du casse, Francie 
Výhradní dovozce do ČR:
SOUFFLET AGRO a.s., 
Průmyslová 2170/12, 796 01 Prostějov, tel: 582 328 320
Balení a objem: HDPE láhev s obsahem 5 l pomocného 
prostředku
Datum výroby: uvedeno na obalu
Číslo šarže: uvedeno na obalu
Doba použitelnosti:
2 roky od data výroby; teplota skladování: + 5 až +30 °C. 
Pomocný prostředek na ochranu rostlin, u něhož prošla 
doba použitelnosti, lze uvádět na trh po dobu 1 roku, jestliže 
se prokáže na základě analýzy odpovídajícího vzorku, že se 
jeho chemické a fyzikální vlastnosti shodují s vlastnostmi, 
na jejichž základě bylo uděleno povolení. Laboratorní 
rozbory pomocného prostředku pro tento účel zajistí vlastník 
pomocného prostředku u akreditované laboratoře pro 
přípravky na ochranu rostlin a prodlouženou dobu použitelnosti 
je povinen vyznačit na obalu pomocného prostředku. 



ROZSAH POUŽITÍ POMOCNÉHO PROSTŘEDKU:

1) Plodina, 
oblast 
použití

2) Škodlivý 
organismus, 
jiný účel 
použití

Dávkování, 
mísitelnost 

OL Poznámka 
1) k 
plodině 
2) k ŠO 
3) k OL 

4) Pozn. 
k dávkování 
5) Umístění 
6) Určení sklizně 

podle 
použitého 
přípravku

zlepšení 
vlastností 
aplikační 
kapaliny 

100-500 ml/ha 
(0,05-0,1 %) TM 
s povolenými 
přípravky

-

OL (ochranná lhůta) se řídí podle přípravku na ochranu rostlin, se kterým se pomocný  
prostředek aplikuje. 

Pomocný prostředek se používá v tank-mix směsi s povolenými přípravky v souladu  
s návody na jejich použití.

Plodina, oblast použití Způsob aplikace 

podle použitého přípravku postřik, rosení 

PŘÍPRAVA APLIKAČNÍ KAPALINY:
Do poloviny tanku vlijte vodu a zahajte míchání. Přidejte doporučené množství pesticidů a 
listových živin podle pokynů na etiketě. Pokračujte v míchání. Důkladně protřepejte bale-
ním MULTI AD a po důkladném rozpuštění pesticidů v tanku přidejte požadované množství  
MULTI AD. Pokračujte v míchání při současném doplňování tanku a během postřiku. 

INFORMACE O PRVNÍ POMOCI PŘI ZASAŽENÍ ČLOVĚKA 
POMOCNÝM PROSTŘEDKEM: 
Všeobecné pokyny: Projeví-li se přetrvávající zdravotní potíže (slzení, zarudnutí, pálení 
očí, podezření na alergickou kožní reakci či dýchací potíže) nebo v případě pochybností 
kontaktujte lékaře. První pomoc při nadýchání: Přerušte práci. Přejděte mimo ošetřo-
vanou oblast. První pomoc při zasažení kůže: Odložte kontaminovaný / nasáklý oděv. 
Zasažené části pokožky umyjte pokud možno teplou vodou s mýdlem, pokožku následně 
dobře opláchněte. První pomoc při zasažení očí: Vyplachujte oči alespoň 15 minut vel-
kým množstvím vlahé čisté vody a současně odstraňte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, 
a pokud je lze snadno vyjmout. Kontaktní čočky nelze znova použít, je třeba je zlikvidovat. 
První pomoc při náhodném požití: Vypláchněte ústa vodou, případně dejte vypít asi skle-
nici (1/4 litru) vody. Nevyvolávejte zvracení. 
Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o pomocném prostředku, se kterým se 
pracovalo, poskytněte mu informace ze štítku, etikety nebo příbalového letáku a o poskyt-
nuté první pomoci. Další postup první pomoci (i event. následnou terapii) lze konzultovat  
s Toxikologickým informačním střediskem: Telefon nepřetržitě: 224 919 293 nebo 224 
915 402.

POKYNY K OCHRANĚ FYZICKÝCH OSOB, KTERÉ MANIPULUJÍ  
S POMOCNÝM PROSTŘEDKEM: 
Ochrana dýchacích orgánů není nutná Ochrana rukou gumové nebo plastové rukavice 
označené piktogramem pro chemická nebezpečí podle ČSN EN 420+A1 s uvedeným kódem 
podle přílohy A k ČSN EN 374-1. Ochrana očí a obličeje ochranné brýle nebo ochranný štít 
podle ČSN EN 166. Ochrana těla celkový ochranný oděv např. podle ČSN EN 14605+A1 
nebo podle ČSN EN 13034+A1, popř. jiný ochranný oděv označený grafickou značkou 

MULTI AD
„ochrana proti chemikáliím“ podle ČSN EN ISO 13688. 
Dodatečná ochrana nohou pracovní nebo ochranná obuv (např. gumové nebo plas-
tové holínky) podle ČSN EN ISO 20346 nebo ČSN EN ISO 20347 (s ohledem na práci v 
zemědělském terénu). 
Po smíchání pomocného prostředku MULTI AD s přípravkem na ochranu rostlin se použití 
OOPP řídí podle nebezpečnější složky tank-mixu. Je-li pracovník při vlastní aplikaci do-
statečně chráněn v uzavřené kabině řidiče, OOPP nejsou nutné. Musí však mít přichys-
tané alespoň rezervní rukavice a brýle pro případ poruchy zařízení.

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NEHODY
Zabraňte uniku do vody a půdy. Kontaminované plochy pokryjte vrstvou absorpčního 
materiálu. Kontaminovaný absorbent umístěte do vhodných uzavíracích nádob a tyto 
uložte před likvidaci na vhodném schváleném místě. K odstraněni z podlahy a ostatních 
povrchů použijte vlhký hadr. Do uzavíratelných nádob také umístěte všechny použité 
čistící pomůcky, kontaminované oděvy a předměty.

ZPŮSOB LIKVIDACE OBALU, NEUPOTŘEBITELNÝCH 
ZBYTKŮ, APLIKAČNÍ KAPALINY A OPLACHOVÝCH VOD
Zbytky aplikační kapaliny a oplachové vody se zředí v poměru cca 1:5 s vodou a beze 
zbytku vystříkají na ošetřovanou plochu, nesmějí zasáhnout zdroje podzemních a recipi-
enty povrchových vod. Prázdné obaly od přípravku se po důkladném vypláchnutí a zne-
hodnocení předají do sběru k recyklaci nebo se spálí ve schválené spalovně vybavené 
dvojstupňovým spalováním s teplotou 1200 °C - 1400 °C ve druhém stupni a čistěním 
plynných zplodin. Případné zbytky přípravku se po eventuálním smísení s hořlavým ma-
teriálem (např. pilinami) spálí v spalovně stejných parametrů jako pro obaly.

ÚDAJE STANOVENÉ ZVLÁŠTNÍMI PŘEDPISY
Použití přípravku podléhá evidenci podle § 49 Zákona č. 326/2004 Sb. o rostlinolékařské 
péči, ve znění pozdějších předpisů; přípravek nesmí být používán v rozporu s podmínka-
mi stanovenými v rozhodnutí o registraci.

DODACÍ PODMÍNKY
Veškeré námi dodávané výrobky se vyznačují vysokou mírou kvality a věříme, že jsou 
vyhovující; nicméně vzhledem k tomu, že nejsme schopni vykonávat kontrolu jejich skla-
dování, míchání nebo použití, vylučujeme tímto veškeré podmínky a záruky stanovené ze 
zákona nebo jiným způsobem, které se týkají kvality nebo vhodnosti našich výrobků pro 
jakýkoliv konkrétní účel, a nepřijímáme odpovědnost za jakékoliv škody nebo zranění 
vzniklé nebo související s jejich uskladněním, manipulací, aplikací nebo použitím.


