
SPOSÓB DZIAŁANIA
Preparat SILOCKER poprawia pokrycie cieczą ro-
boczą, zwiększa pobranie substancji aktywnej przez 
roślinę oraz zwiększa odporność na zmywanie przez 
deszcz. Zmniejsza napięcie powierzchniowe cieczy 
roboczej, poprawiając skuteczność zabiegu. Ogra-
nicza straty cieczy roboczej podczas niekorzystnych 
warunków pogodowych. Dzięki zdolnościom rozprze-
strzeniania się umożliwia dotarcie cieczy roboczej 
w miejsca nie opryskane bezpośrednio np. spodnie 
strony liści, wewnętrzne strony zwiniętych liści, miej-
sca osłonięte oprzędami itp.
DAWKOWANIE
Uprawy polowe: stosowac w dawce 50-100 ml/ha 
uzyciu 100-200 l/wody. Uprawy sadownicze i wa-
rzywne oraz uprawy pod osłonami: stosowac 200 ml/
ha powyżej 400 l/wody. 
SILOCKER wlewaj do zbiornika jako ostatni.
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przygotować określoną ilość cieczy roboczej środka 
ochrony roślin postępując ściśle według zapisów 
zawartych w etykiecie tego środka. Do zbiornika 
opryskiwacza z cieczą roboczą środka ochrony roślin 
oraz z włączonym mieszadłem, wlać odmierzoną ilość 
preparatu SILOCKER zgodnie z zaleceniami dawkowa-
nia. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie 
wodą a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza 
z cieczą roboczą. Całość dokładnie wymieszać.

PRZECHOWYWANIE
Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed 
dziećmi. Nie przechowywać razem z żywnością, napo-
jami i paszami dla zwierząt. Przechowywać wyłącznie 
w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej 
niż 5°C i nie wyższej niż 30°C.
WARUNKI BEZPIECZNEGO 
STOSOWANIA PREPARATU
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas sto-
sowania produktu. Nie wdychać rozpylonej cieczy 
użytkowej. Unikać zanieczyszczenia oczu. Zanieczysz-
czone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody 
i zasięgnąć porady lekarza. Nosić odpowiednią odzież 
ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary 
lub ochronę twarzy. Unikać zrzutów do środowiska; 
postępować zgodnie z etykietą lub kartą charakte-
rystyki. Produkt i opakowanie usuwać jako odpad 
niebezpieczny. Używać odpowiednich pojemników 
zapobiegających skażeniu środowiska. Opróżnione 
opakowania po produkcie zwrócić do sprzedawcy, 
u którego produkt został zakupiony. 

UWAGA:  ZABRANIA SIĘ  WYKORZYSTYWANIA 
OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO PREPARACIE DO 
INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH 
JAKO SUROWCE WTÓRNE. 

Preparat zwilżający (zwilżacz) 
przeznaczony do stosowania 
łącznie ze środkami ochrony roślin 
w uprawach roślin rolniczych, 
sadowniczych, warzywnych 
i ozdobnych.

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI AKTYWNEJ:
Siloksan zmodyfikowany polieterem – 50%
Lateks syntetyczny – 30%
Guma arabska – 5%

ZASTOSOWANIE
Adiuwant do stosowania łącznie z rolniczymi 
środkami chemicznymi (nawozami 
dolistnymi, herbicydami, insektycydami, 
fungicydami oraz regulatorami wzrostu 
roślin). Zapewnia szybkie zwilżenie, 
penetrację i pokrycie roślin.

H302: Działa szkodliwie po połknięciu.
H318: Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H411: Działa toksycznie na organizmy wodne, 
powodując długotrwałe skutki.
P264: Dokładnie umyć … po użyciu.
P273: Unikać uwolnienia do środowiska.
P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/
ochronę oczu/ochronę twarzy.
P301: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA:
P312: W przypadku złego samopoczucia 
skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
P305: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU:
P351: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.
P338: Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można 
je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie.

Importer: CALFERT Sp. z o.o. 
ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa 
Tel/fax: 22-456-19-65, e-mail: biuro@calfert.pl
Wyprodukowane we Francji.

0,25L Okres ważności: 2 lata
Zawartość netto: 0,26 kg
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