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Pomocný prípravok v ochrane rastlín pre profesionálnych a neprofesionálnych 

používateľov 

SANATEX VS 

POUŽITIE V ZÁHRADÁCH A PREDZÁHRADKÁCH JE POVOLENÉ  

 

SANATEX VS je pasta, ktorá sa používa na ošetrenie poranených stromov po reze,  

po mechanickom poškodení (ťažba a pod.) a po poškodení zverou (napr. vytĺkanie).  

 

AKTÍVNA ZLOŽKA 

Vinyl-acetátová disperzia  450 g/kg  (45 %w/w) 

 

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: Vinyl-

acetátová disperzia 45 %, reakčná zmes 5-Chlor-2-metyl-4-isotiazolin-3-on a 2-metyl-4-

isotiazolin-3-on (3:1) (CAS no.: 55965-84-9) 0,0079 % 

 

OZNAČENIE PRÍPRAVKU 

 

     GHS07 

Pozor 

H317 

 

Obsahuje zmes 5-chlor-2-metyl-4-isotiazolin-3-on a 2-metyl-4-

isotiazolin-3-on (3:1). Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. 

P101 

 

P102 

P261 

P272 

P280 

 

P302+P352 

P321 

P333+P313 

 

P501 

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu 

výrobku. 

Uchovávajte mimo dosahu detí. 

Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov. 

Je zakázané vyniesť kontaminovaný pracovný odev z pracoviska. 

Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu 

tváre. 

PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody. 

Odborné ošetrenie (pozri pokyny prvej pomoci na etikete). 

Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: 

vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. 

Zneškodnite obsah/nádobu v súlade právnymi predpismi. 

 

EUH401 

 

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík  

pre zdravie ľudí a životné prostredie. 

 

 

Držiteľ autorizácie:  

 

TORA, spol. s r.o. 

Olšík 583 

763 64 Spytihněv 

Česká republika 

  

Číslo autorizácie ÚKSÚP:     20-00988-PM 
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Dátum výroby: uvedené na obale 

Číslo výrobnej šarže: uvedené na obale 

Balenie:  1 l a 2,5 l HDPE dóza   

10 l PP vedro  

 
 

NÁVOD NA POUŽITIE 

Plodina Účel použitia Dávka / 1 m2 

ošetrenej 

plochy 

Ochranná 

doba 
Poznámka 

lesné dreviny ochrana rán po reze a 

mechanickom poškodení 

0,5 - 1 l  - náter, 

postrek 

okrasné 

dreviny 

ochrana rán po reze, 

mechanickom poškodení 

0,5 - 1 l  - náter, 

postrek 

ovocné dreviny ochrana rán po reze, 

mechanickom poškodení 

0,5 - 1 l  - náter, 

postrek 

 

POKYNY PRE APLIKÁCIU 

SANATEX VS je pasta hnedej (bielosivej) farby, charakteristického zápachu, miešateľná  

s vodou, nehorľavá. Ošetrenie je potrebné vykonať čo najskôr po vzniku poškodenia/rezu. 

Poškodené miesta sú vstupnou bránou pre vniknutie škodcov a infekcií. Nanesením 

ochrannej vrstvy prostriedku dôjde k uzavretiu tejto cesty. 

SANATEX VS sa používa spravidla bez riedenia, je miešateľný s vodou, ale zriedením sa 

jeho účinnosť podstatne znižuje. Pred použitím dôkladne premiešajte. 

Pri sanácii stromov poranených zverou, mechanickým poškodením pri ťažbe a úpravách 

korún stromov, sa SANATEX VS nanáša na poranené miesta štetcom alebo kefou, prípadne 

striekaním. K postreku sú vhodné ručné chrbtové postrekovače s membránovým čerpadlom 

a vírivou tryskou. 

Odporúča sa pri plnení postrekovača precediť SANATEX VS sitom postrekovača. 

Prostriedok môže byť nanášaný aj na vlhký (nie mokrý) podklad pri teplote nad +5 °C 

(výnimočne aj pri teplotách tesne nad bodom mrazu). Po nanesení musí zaschnúť, aby nebol 

splavený dažďom. 

 

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV 

Pre aplikáciu postrekom sa prostriedok mierne riedi vodou podľa potreby. 

 

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA 

Všetky pomôcky, predovšetkým postrekovače, musí byť ihneď po skončení práce dôkladne 

vymyté vodou s prídavkom saponátu alebo 3% roztokom sódy a potom čistou vodou. 

Zaschnutý prostriedok možno veľmi ťažko odstrániť. Oplachové vody sa použijú 

na prípravu postrekovej kvapaliny. 

 

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA 

Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte návod na použitie (etiketu prípravku).  

Pri práci používajte ochranné pracovné pomôcky. Počas práce s prípravkom nejedzte, nepite 

a nefajčite! 

 



Etiketa schválená: 12.03.2021 

 

ICZ/2020/10012/ku  3/3 
 

 

PRVÁ POMOC 

Všeobecné pokyny:  

 

V prípade, že sa objavia zdravotné problémy (napr. nevoľnosť, 

pretrvávajúce slzenie, začervenanie, pálenie očí a pod.) alebo 

v prípade iných ťažkostí kontaktujte lekára. 

Po nadýchaní:  Prerušte prácu. Opustite priestor, kde bola vykonávaná 

aplikácia.  

Pri zasiahnutí pokožky:  

 

Zasiahnuté časti pokožky umyte vlažnou vodou a mydlom. 

Pokožku potom dobre opláchnite. Pri väčšej kontaminácii 

pokožky sa osprchujte.  

Pri zasiahnutí očí:  

 

Vypláchnite oči po dobu aspoň 10-tich minút veľkým 

množstvom vlažnej čistej vody. Ak sú nasadené kontaktné 

šošovky a ak je to možné, vyberte ich. Kontaktné šošovky nie je 

možné opätovne použiť, zlikvidujte ich.  

Pri náhodnom požití:  

 

Vypláchnite ústa vodou, prípadne dajte postihnutému vypiť asi 

pohár (1/4 litra) vody. Nevyvolávajte zvracanie.  

 

Pri vyhľadaní lekárskeho ošetrenia informujte lekára o prípravku, s ktorým sa pracovalo, 

poskytnite mu informáciu z etikety alebo karty bezpečnostných údajov a o poskytnutej prvej 

pomoci. Ďalší postup prvej pomoci (príp. následnú liečbu) je možné konzultovať s 

Národným toxikologickým informačným centrom – Klinika pracovného lekárstva a 

toxikológie, Limbová 5, 833 05 Bratislava, tel. +421/2/5477 4166.  

 

SKLADOVANIE  

V suchých, čistých, krytých skladoch, chrániť pred poveternostnými vplyvmi, pri teplotách 

+5° C až 30° C. Palety sa nesmú stohovať. Chráňte pred mrazom, priamym slnečným 

svetlom a vlhkom. Pri dodržaní podmienok skladovania v neporušených originálnych 

obaloch je doba použiteľnosti prípravku 2 roky od dátumu výroby. 

 

ZNEŠKODNENIE OBALOV A ZVYŠKOV 

Vyprázdnený obal vymyte vodou a likvidujte ako ostatný odpad.  

Nepoužitý prípravok v pôvodnom obale a prázdne obaly z prípravku odovzdajte v mieste 

zberu domového odpadu špeciálne vytvoreného pre tento účel (v rámci  triedenia odpadov) 

príslušnou samosprávou (informujte sa u orgánu miestnej správy)! Obaly od prípravku  

sa nesmú znovu používať na akékoľvek iné účely! 


