CONTEÚDO:

TIPO DE FORMULAÇÃO: Concentrado Solúvel (SL)
COMERCIALIZADO POR:
Monsanto do Brasil Ltda.
Rua Domingos Jorge, 1.100 - Socorro - CEP: 04779-900 - São Paulo/SP - CNPJ: 64.858.525/0001-45
Registrada na Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo sob nº 426 - CDA/SP
Monsanto do Brasil Ltda.
Av. Carlos Marcondes, 1.200 - Limoeiro - CEP: 12241-421
São José dos Campos/SP - CNPJ: 64.858.525/0002-26
Registrada na Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo sob nº 525 - CDA/SP
EMBALADO POR:
Bayer S.A.
Estrada da Boa Esperança, 650 - Bairro Bom Pastor - CEP: 26110-120 - Belford Roxo/RJ
CNPJ: 18.459.628/0033-00 - Número do cadastro no INEA - LO nº IN023132
FABRICADO POR:
Solvay USA Inc.
14000 South Seeley Avenue, Blue Island, Illinois - US - Zip Code 60406-3261
Rhodia Brasil S.A.
Av. Caetano de Abreu, 55 - CEP: 13255-830 - Bairro Encosta do Sol
Itatiba/SP - CNPJ: 57.507.626/0017-73

Antes de utilizar este produto, leia atentamente o rótulo.
Não reutilize a embalagem após o uso.
Lote, Data de Fabricação, Data de Vencimento: vide embalagem
Indústria Brasileira

INDICAÇÕES DE USO:
XTEND PROTECT® é um adjuvante redutor de deriva, volatilidade e espalhante, recomendado para ser
adicionado a calda em preparações contendo Dicamba na dose de 1,0 % v/v, para reduzir a formação de
gotas muito finas, reduzir a volatilização do Dicamba e melhorar a dispersão da calda na superfície das
plantas. O XTEND PROTECT® deve ser o primeiro produto a ser adicionado no tanque. Adicionar produtos
à base de dicamba após 10 minutos de agitação. Consulte as recomendações de uso do produto ao
qual o XTEND PROTECT® será adicionado, bem como modo e equipamentos de aplicação, intervalo de
segurança e limitações de uso, respeitando sempre as recomendações dispostas na bula do agrotóxico.
PRECAUÇÕES GERAIS:
Produto para uso exclusivamente agrícola. Não coma, não beba e não fume durante o manuseio e a aplicação do produto. Não transporte o produto juntamente com alimentos, medicamentos, rações, animais
e pessoas. Mantenha o produto adequadamente fechado em sua embalagem original, em local trancado,
longe do alcance de crianças e animais. Siga todas as recomendações de segurança do produto em cuja
calda o XTEND PROTECT® será adicionado. ESTE PRODUTO PROVOCA IRRITAÇÃO OCULAR GRAVE.
O MANUSEIO DE XTEND PROTECT® EXIGE A UTILIZAÇÃO DE ÓCULOS DE SEGURANÇA COM
PROTEÇÃO LATERAL E LUVAS RESISTENTES A PRODUTOS QUÍMICOS. Os demais EPIs devem
ser consultados na bula que acompanha o produto em cuja calda o XTEND PROTECT® será adicionado.
Manuseie o produto em local aberto e ventilado. Ao abrir a embalagem faça-o de modo a evitar respingos.
PRIMEIROS SOCORROS: procure logo um serviço médico de emergência levando a embalagem e
rótulo do produto. Em caso de ingestão, não provoque vômito. Caso o vômito ocorra naturalmente, deite
a pessoa de lado. Não dê nada para beber ou comer. Em caso de contato com os olhos, lave com muita
água corrente por pelo menos 15 minutos. Evite que a água de lavagem entre no outro olho. Caso use
lente de contato, deve-se retirá-la. Em caso de contato com a pele, tire a roupa e acessórios contaminados e lave a pele com muita água corrente e sabão neutro. Se o produto for inalado (“respirado”),
leve a pessoa para um local aberto e ventilado. Evite a contaminação ambiental - Preserve a Natureza.
Não lave as embalagens ou equipamento aplicador em lagos, fontes, rios e demais corpos d’água.
Evite a contaminação da água. A destinação inadequada de embalagens ou restos de produtos ocasiona contaminação do solo, da água e do ar, prejudicando a fauna, a flora e a saúde das pessoas.
Mantenha o produto em sua embalagem original sempre fechada. O local deve ser exclusivo para produtos químicos, devendo ser isolado de alimentos, bebidas, rações ou outros materiais. A construção
deve ser de alvenaria ou de material não combustível. O local deve ser ventilado, coberto e ter piso
impermeável. Tranque o local, evitando o acesso de pessoas não autorizadas, principalmente crianças.
Deve haver sempre embalagens adequadas disponíveis para envolver embalagens rompidas ou para o
recolhimento de produtos vazados. A Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos deste
produto pode ser obtida por meio do canal de atendimento Converse Bayer.
DEVOLUÇÃO DE EMBALAGENS VAZIAS: Não reutilize as embalagens vazias, devolva-as ao estabelecimento onde foi adquirido o produto ou no local indicado, por escrito, na nota fiscal de compra.
Não armazene ou transporte embalagens vazias junto com alimentos, bebidas, rações, medicamentos,
animais ou pessoas. A destinação inadequada de embalagens e restos de produtos no meio ambiente
ocasiona contaminação do solo, da água e do ar.

Quer saber mais sobre
XTEND Protect?
Use o leitor de QR code do
seu celular no código ao lado.
conversebayer@bayer.com

TELEFONES DE EMERGÊNCIA
Disque-Intoxicação: 0800-722-6001
Telefone de Emergência da Empresa: 0800-7010450

Cliente: Bayer S.A.

Data: 15/10/2021

Produto: RT - Xtend Protect - 10L

Cores:

País: Brasil
Código: BR87315266d
Desenho técnico: LABSC 0273 E
11 3257-3817

Formato aberto: 150 mm x 145 mm

Alterações:
Arte nova.

BLACK
CIANO

BR87315266d

COMPOSIÇÃO:
Goma Guar .............................................................................................. 26,0 g/L (2,6 % m/v)
Acetato alcalino ................................................................................... 260,0 g/L (26,0 % m/v)
Outros Ingredientes .............................................................................. 481,0 g/L (48,1 % m/v)

“NÃO REUTILIZAR ESTA EMBALAGEM”

Produto isento de registro conforme publicação em D.O.U. Nº 222, ATO Nº 104, DE 20 DE
NOVEMBRO DE 2017.
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