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ОПАСНО! 
Преди употреба прочетете внимателно етикета 

 
За да се избегнат рисковете за човешкото здраве и околната среда, спазвайте 

инструкциите за употреба! 
EUH401 За да се избегнат рисковете за човешкото здраве и околната среда, спазвайте 

инструкциите за употреба! 
Поискайте Информационния лист за безопасност за този продукт от Вашия дистрибутор или го изтеглете на 

адрес www.fmcagro.bg 
 

 

 ТРЕНД® 90 
TREND® 90 

ПОДОБРИТЕЛ / ПРИЛЕПИТЕЛ ЗА ХЕРБИЦИДНИ РАЗТВОР                                                                               
 

 
ОПАСНОСТ! 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ 
Н302   Вреден при поглъщане. 
Н318   Предизвиква сериозно увреждане на очите. 
 
ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 
P270   Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта. 
P264   Да се измият ръцете и лицето старателно след употреба.  
P280   Използвайте предпазни очила / предпазна маска за лице. 
P305 + P351 + P338   ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с 
вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако 
има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да 
промивате. 
P310    Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ  или на 
лекар. 
P501    Съдържанието / съдът да се изхвърли на одобрено място за изгаряне. 
 
СПЕЦИАЛНИ СЪВЕТИ   ЗА БЕЗОПАСНО ИЗПОЛЗВАНЕ   
SP1 Да не се замърсяват водите с този продукт или с опаковката. (Да не се почиства 

оборудването с което се прилага продукта, близо до повърхностни води) Да се 
избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми или пътища. 

 
ФУНКЦИЯ НА ПРЗ 
Подобрител / прилепител за хербицидни разтвори. 
 
ФОРМУЛАЦИЯ 
Разтворим концентрат (СЛ) 
 
АКТИВНО ВЕЩЕСТВО    Съдържа 90% изодецил алкохол етоксилат + 10% вода. 
 
КАТЕГОРИЯ НА УПОТРЕБА   Според категорията на хербицида. 

http://www.fmcagro.bg/
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ТЕЛЕФОН ЗА СПЕШНИ СЛУЧАИ 
УМБАЛСМ „Пирогов” - София, Токсикологично отделение, тел. 02/915 44 09 и 02/915 43 346. 
Телефон за спешни случаи: 112 
 
КАРАНТИНЕН СРОК    Според хербицида 
 
РАЗРЕШЕН ЗА УПОТРЕБА    
Тренд 90  е включен в списъка с адювантите, одобрени за използване в Република България. 
 
МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ 
Тренд 90 е подобрител на хербицидното действие срещу плевелите, като се използва 
свойството му да намалява повърхностното напрежение на работния разтвор, създаващ 
еднообразен  “филм” върху листата на третираните растения. Тренд 90 подобрява 
прилепимостта на хербицида и неговата абсорбция в листата. По този начин се увеличава 
ефикасността на хербицида и се увеличава неговото действие. Това е особено важно в 
периоди на бавен растеж/ поради суша или студено време/, както и за плевели чиито листа 
се мокрят трудно – било поради восъчен налеп или власинки. Ниски температури не влияят 
върху ефикасността на препарата. 
 
РАЗРЕШЕНА УПОТРЕБА   
Доза при употреба 0,1% (100 мл Тренд 90 за 100 литра разтвор),  при препоръчителен разход 
20 – 30 л/дка работен разтвор.  
Тренд 90  се употребява в концентрация 0,1% в комбинация с продукти за растителна 
защита, за които е разрешен.. 
При работа с намалени количества работен разтвор, използвайте минимум 15 мл/дка Тренд 
90. 
 
ПРИГОТВЯНЕ  НА РАБОТНИЯ РАЗТВОР 
Напълнете наполовина резервоара на пръскачката с вода и прибавете продукта за 
растителна защита , при включена бъркалка на пръскачката. Допълнете догоре пръскачката с 
вода и накрая прибавете необходимото количество Тренд 90. По време на пръскането 
бъркалката на пръскачката да е включена. 
 
СЪХРАНЕНИЕ 
Опаковките /добре затворени и оригинални/ от Тренд 90 да се съхраняват в сухи, хладни и 
добре проветриви помещения, отделно от хранителни продукти, напитки и фуражи, далеч от 
източници на топлина и огън. 
 
ТРАНСПОРТИРАНЕ 
Тренд 90 се транспортира съгласно разпоредбите за превоз на химически вещества. 
 
ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ 
Продуктът не е пожароопасен. Може да се възпламени само при открит пламък. При 
възникване на пожар да се гаси с вода, сух химикал, пяна или въглероден двуокис. 
 
УНИЩОЖАВАНЕ НА ПРАЗНИТЕ ОПАКОВКИ –  
Празните опаковки да не се използват повторно. Същите да се направят негодни за повторна 
употреба. 
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ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПО ВРЕМЕ НА РАБОТА 
Тренд 90 е дразнител на очите, поради което трябва да се избягва попадане на концентрата 
в очите . По време на работа с препарата да се носи предпазно облекло и предпазни очила. 
В случай на попадане в очите да се направи обилна промивка с вода в продължение на 10 – 
15 минути, като се държат отворени. Да се потърси лекарска помощ незабавно. 
 
СПЕЦИФИЧНИ ВРЕДНОСТИ    Не са установени. 
 
ПЪРВА ПОМОЩ  
При вдишване – Пострадалият да се премести на чист въздух. При необходимост да се 
осигури подаване на кислород или да се направи изкуствено дишане. При нужда се 
консултирайте с лекар. 
При контакт с кожата – незабавно да се измие с много вода и сапун. 
При контакт с очите – да се промият незабавно с много вода в продължение на 15 минути. 
Да се потърси незабавно лекар. 
При поглъщане – да се изпият 1-2 чаши вода. Да не се предизвиква повръщане без лекарски 
съвет. Никога не давайте нещо през устата на човек в безсъзнание. В случай, на инцидент 
или неразположение, незабавно потърсете лекарска помощ, като покажете на лекаря 
настоящия етикет. 
 
Специфичен антидот   Няма. Да се прилага симптоматично лечение.   
 
ЕКОТОКСИЧНОСТ 
Тренд 90 е слаботоксичен за топлокръвните животни. Токсичен за водните организми. Да не 
се допуска изхвърлянето на празни опаковки и остатъци от продукта във водоизточници и 
отточни води. 
 
СРОК НА ГОДНОСТ   Мин. 3 години в оригинални, неразпечатани опаковки 
 
Опаковка –  1 л e -  пластмасова туба ;  
Партиден номер 
Дата на производство 
 
ПРОИЗВОДИТЕЛ    ФМС Интернешънъл Швейцария С.А.Р.Л.  
 
Лице, което пуска продукта на пазара 
ФМС Агро България ЕООД, София 1680, бул. „България“ № 102, етаж 5, офис 59, тел. (02) 818 
56 56, факс (02) 854 88 44 
 
ОТКАЗ ОТ ПРАВА 
Производителят гарантира високото качество на продукта, който може да се прилага 
съгласно подробните инструкции върху етикета. Но поради факта, че компанията не е в 
състояние да следи за начина на съхранение, на работа с продукта, на смесването му, нито 
на общите условия за употреба, то тя не може да носи отговорност за неудачите, загубите 
или други щети, дължащи се на неправилно съхранение, употреба, прилагане или погрешно 
му използуване. 

                                     


