CONTROL DUO LS

™

MITIGAÇÃO DE DERRAME PREMIUM,
DEPOSIÇÃO,
E SISTEMA SURFACTANTE

INGREDIENTS:

Nonionic Surfactant, Proprietary Polymer Blend and Formulation Aids ... 100%
All ingredients are exempt from tolerance requirements under 40 CFR 180.1001
NET CONTENT: 2.5 Gallons
MANTENHA FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS
GARRCO PRODUCTS, INC
P.O. Caixa 619
Converse, IN 46919-0619
Telefone: 765.395.3441
Documentos em www.garrco.com
O CONTROL DUO LS ™ é um adjuvante multifuncional muito eficaz, fácil
de usar e que proporciona uma mitigação de deriva superior e uma maior
absorção de pesticidas. O CONTROLE DUO LS ™ também aumenta a
deposição e retenção enquanto reduz a taxa de evaporação do depósito
de pulverização. O CONTROLE DUO LS ™ tem uma proporção maior de
adjuvante de mitigação de deriva para surfactante do que o CONTROLE
DUO ™, o que torna o custo e a proporção de ingredientes mais
apropriados para algumas aplicações aéreas e terrestres. O sistema
premium de surfactante no CONTROL DUO LS ™ melhora a penetração
de pesticidas, produtos nutricionais e biológicos.
O CONTROL DUO LS ™ contém a mistura de polímeros CONTROL WM ™,
comprovada em campo, em combinação com um sistema surfactante
exclusivo e altamente eficaz. O CONTROL DUO LS'M reduz a produção de
 ara a maioria dos
gotículas de pulverização finas derraparáveis p
surfactantes.
O CONTROLE DUO LS'M pode ser usado em aplicações aquáticas em
taxas rotuladas.
As taxas recomendadas de CONTROL DUO LS'M são de 1 a 6 qt / 100 gal
para aplicações no solo e de 2 a 8 qt / 100 gal para aplicações aéreas.
Use 6 qt / 100 gal com produtos que contenham dicamba e 2,4-D.
Agite sempre ao adicionar qualquer produto ao tanque de pulverização.

ATENÇÃO:
Perigoso se ingerido. Causa
irritação nos olhos.

DECLARAÇÕES DE PRECAUÇÃO:
Não coma, beba ou fume ao usar
este produto. Em caso de ingestão:
contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO
ANTIVENENOS ou um médico se não se
sentir bem. Se nos olhos: enxaguar
cuidadosamente com água por vários
minutos. Remova as lentes de contato, se
presentes e fáceis de fazer - continue
enxaguando.
PRIMEIROS SOCORROS: Contato
com os olhos: Verifique e remova as lentes
de contato. Imediatamente lavar os olhos
com água em abundância por pelo
menos 15 minutos, levantando
ocasionalmente as pálpebras superiores
e inferiores. Procure atendimento médico
imediatamente. Ingestão: Lave a boca
com água. Não induza o vômito a menos
que seja orientado pelo pessoal médico.
Nunca dê nada pela boca a uma pessoa
inconsciente. Procure atendimento
médico imediatamente.
ARMAZENAMENTO E DISPOSIÇÃO
Armazene acima de 32 ° F e evite o
congelamento. Não reutilize o recipiente
vazio. Descarte o contêiner de acordo
com os regulamentos federais, estaduais
ou locais.
Sempre use as melhores práticas de
gerenciamento de pulverização e siga as
instruções do rótulo do pesticida. O
CONTROL DUO LS ™ por si só não elimina
totalmente o potencial de deriva de
pulverização.
O vendedor não oferece garantia de
adequação
ou
comercialização.
O
comprador
concorda
que
a
responsabilidade máxima do vendedor
não excederá o preço de compra deste
produto.

Read Safety Data Sheet before using this product.
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