
® = Inregistrerat varumärke för BASF 81108354SE1066-Sweden

Dash®

5 L ℮

Tillsatsmedel till växtskyddsmedel
Dash är ett tillsatsmedel som förbättrar grödans upptag av 
olika växtskyddsmedel. All annan användning är otillåten. 
Läs medföljande anvisningar före användning.
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Produktbeskrivning:
Dash är ett tillsatsmedel som förbättrar grödans upptag av olika växtskyddsmedel. 
Dash innehåller både ett vätmedel och en olja samt har lågt pH.

Verkningssätt:
Dash underlättar upptag av vattenlösliga växtskyddsmedel genom grödans 
vaxlager. Detta genom att kunna lösa både vattenlösliga(växtskyddsmedlet) och 
fettlösliga substanser(vaxlagret). Penetreringen av växtskyddsmedlet in i grödan 
ökar genom denna egenskap. 
Dash minskar ytspänningen och skapar en större kontaktyta för vattendroppen 
med växtskyddsmedlet på bladet. Bladytan blir därigenom mer jämnt blött. 
Dash sänker även pH i sprutvätskan. Högt pH på ytan av en del ogräs kan annars 
förkorta livslängden på växtskyddsmedlet.

Rekommenderad användning:
Dash används för att förbättra upptag och effekt av olika produkter. 
Rekommendationerna för blandning med Dash beskrivs på etiketterna för olika 
grödor och användningsområden. Doseringen av DASH är 0,5 – 1 l/ha beroende på 
rekommendationerna för den produkt DASH används tillsammans med. Doseringen 
motsvarar en koncentration av DASH på 0,5 – 1% av spraylösningen. 
Dash bör inte användas vid höga temperaturer eller vid kraftig och hög 
solinstrålning.

Blandningar:
Dash är blandbart med olika växtskyddsmedel. Tillsätt växtskyddsmedlet först och 
Dash sist.

Avfallshantering
Förpackningen får inte återanvändas. Preparatrester och ej rengjord förpackning 
lämnas på insamlingsställe för farligt avfall. BASF är anslutna till SvepReturs 
insamlings– och återvinningssystem för plastförpackningar (tel 0370 17385,  
www.svepretur.se). 
Tomförpackningar: Sköljs omsorgsfull, minst 3 ggr, med vatten som hälls i 
spruttanken och används vid behandlingen. Låt förpackningarna rinna av upp och 
ned under minst 30 sekunder. Rengjorda förpackningar, med avtagen skruvkork, 
lämnas för energiutvinning vid av SvepRetur anvisad insamlingsplats. Använd alltid 
minst skyddshandskar och ögonskydd vid rengöring av tomemballage och spruta.
Transportförpackningar som ej varit i direkt kontakt med växtskyddsmedel skall 
lämnas för materialåtervinning vid SvepReturs återvinningsplats eller annan central 
mottagningspunkt för företag i kommunen.
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Första hjälpen
Beakta den egna säkerheten vid räddningsarbete. Vid risk för medvetslöshet 
placera och transportera patienten i framstupa sidoläge. Tag omedelbart av 
nedsmutsade kläder.
Vid inandning: Vila, frisk luft, sök läkarhjälp. Inhalera genast kortisonpreparat i 
sprayform (corticosteroiddosaerosol).
Vid hudkontakt: Tvätta omedelbart med mycket vatten, sterilt skyddsförband, 
kontakta hudläkare.
Stänk i ögon: Skölj omedelbart med rinnande vatten i minst 15 minuter, särade 
ögonlock, kontakta ögonläkare.
Vid förtäring: Skölj genast munnen och drick 200 – 300 ml vatten, sök läkarvård. 
Framkalla ej kräkning på grund av fara vid inandning.
Symptom: De viktigaste kända symtomer och effekter anges i märkning (se avsnitt 
2 och/eller 11 på säkerhetsdatabladet). Ytterligare viktiga symtom och effekter är 
hittills inte känt.
Behandling: behandla efter symptom (sanering, vitala funktioner), inget specifikt 
motgift känt.

Rättsligt ansvar
Vi garanterar produkternas sammansättning och kvalité. Tillverkaren är inte 
ansvarig för bristande effekt eller skador, inklusive följdskador, som uppkommit på 
grund av att rekommendationer för lagring och användning inte följts.
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Innehåll;
Oleic syra: 5% 
Anjonisk tensid: 22,5% 
Metylerad olja: 37,5% 
Emulsionskoncentrat
Läs medföljande anvisningar före användning.

Fara
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
H315 Irriterar huden.
H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
H336 Kan göra att man blir dåsig och omtöcknad.
H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
P280 Använd skyddshandskar och ögonskydd/ansiktsskydd.
P271 Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
P261 Undvik att andas in dimma.
P264 Tvätta kontaminerade kroppsdelar grundligt efter användning.
P310 VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN:
Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. 
Fortsaätt att skölja
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
P304 + P340 VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen 
underlättas.
P303 + P352 VID HUDKONTAKT (även håret): Tvätta med mycket tvål och vatten.
P391 Samla upp spill
P331 Framkalla INTE kräkning
P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvåll och vatten.
P362+P364 Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
P501 Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsanläggning för farligt eller special avfall.

EUH401 För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.

Första hjälpen
Beakta den egna säkerheten vid räddningsarbete. Vid risk för medvetslöshet placera och 
transportera patienten i framstupa sidoläge. Tag omedelbart av nedsmutsade kläder. 
Vid inandning: Vila , frisk luft, sök läkarhjälp. Inhalera genast kortisonpreparat i sprayform 
(corticosteroid-dosaerosol). 
Vid hudkontakt: Tvätta omedelbart med mycket vatten, sterilt skyddsförband, kontakta hudläkare. 
Stänk i ögon: Skölj omedelbart med rinnande vatten i minst 15 minuter, särade ögonlock, kontakta 
ögonläkare. 
Vid förtäring: Skölj genast munnen och drick 200 – 300 ml vatten, sök läkarvård. Framkalla ej 
kräkning på grund av fara vid inandning.
Symptom: De viktigaste kända symtomer och effekter anges i märkning (se avsnitt 2) och/eller i 
avsnitt 11., Ytterligare viktiga symtom och effekter är hittills inte känt.
Behandling: behandla efter symptom (sanering, vitala funktioner), inget specifikt motgift känt. 

Förbud mot återanvändning av förpackningen.

Batch Nr./Produktionsdatum: se förpackning 
Nödfallstelefon: + 49 180 2273 112, Allmän nödfallstelefon: 112

Tillverkare: BASF SE, D-67056 Ludwigshafen, Germany
Ombud: BASF A/S, Kalvebod Brygge 45, 2. DK - 1560 Copenhagen V, Denmark
Importör: BASF AB, Haraldsgatan 5, SE-413 14 Göteborg, Tel. 031 63 98 00, www.agro.basf.se

Document size: 135x130 mm (width x heigth)
Gross size: 135x130 mm (width x heigth)
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