
SUBSTANCIA ACTIVA 

Óleo Mineral em emulsão para uso como adjuvante espalhante e de penetração 
em conjunto com determinados herbicidas para aumento da eficácia desses produtos.

CONCENTRADO EMULSIONÁVEL

MANTER AFASTADO DAS CRIANÇAS

Embalagem                                                
Bidon 20 litros

Document Size: 265mm x 140mm     •     Cyan, Magenta, Yellow, Black

INSTRUÇÕES DE USO: 

ANTES DE USAR ESTE PRODUTO LEIA AS PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA INDICADAS
USAR APENAS COMO RECOMENDADO                

PROPRIEDADES DO PRODUTO:
PERFORMER contém 10% de sulfato de amônio, pelo que não é recomendado o uso de sulfato 
de amônio adicional na mistura de pulverização.
Utilizar o PERFORMER como adjuvante espalhante e de penetração em conjunto com os 
herbicidas apropriados.
PERFORMER aumenta a e�cácia dos herbicidas no controlo pós – emergente de certas 
espécies de plantas daninhas.

INSTRUÇÕES PARA PREPARAÇÃO DA CALDA:
Encher o tanque de pulverização até metade com água limpa.
Primeiro medir e misturar o produto principal de acordo com as instruções do rótulo.
Agitar a água do tanque e adicionar o produto
Medir o volume de PERFORMER recomendado e adicionar à mistura do tanque.
Completar o tanque de pulverização com água até ao volume recomendado, mantendo a 
agitação para garantir a mistura adequada.
Manter a agitação durante a pulverização.
Usar a mistura imediatamente. Não deixar a mistura em repouso por períodos longos, como por 
exemplo, durante a noite.

COMPATIBILIDADE:
PERFORMER é compatível com uma vasta gama de herbicidas como 2,4D WAY; AMETRINWAY; 
ATRAZINWAY; AZIMAZINE; AZIMETAL; BENTAS; BORALO; DIURWAY; FOPERIM; GLYPHOWAY; 
GRAMATO; HEXAWAY; MSMA WAY; NICOSUL; TEBUTHWAY; ZAPIR.
Não sendo possível testar todas as combinações possíveis, cabe ao usuário fazer o teste de 
compatibilidade com o produto considerado para uso em mistura no tanque de pulverização.
Consulte o fornecedor em caso de dúvida.
Óleo Mineral 363 g/ℓ PERFORMERNº do lote:

Data de Fabrico:
Usar antes de:
Registo n°:

Rua Marien N’Gouabi, 54
Luanda – Angola

Fabricante:
Volcano Agroscience (Pty)Ltd -t/a
ARYSTA LIFESCIENCE (PTY)LTD
7 Sunbury Of�ce Park,
Douglas Saunders Drive,
La Lucia Ridge, 4019
South Africa

CUIDADO

Óleo Mineral 363 g/ℓ

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA
• Utilizar luvas de borracha e viseira quando estiver manipulando concentrado.
• Não inalar a névoa da pulverização.
• Evitar contato com a pele e olhos.
• Lavar-se com água e sabão após o uso ou em caso de contato acidental com a pele.
• Lavar diariamente a roupa contaminada após o uso.
• Evitar contaminação de alimentos, rações, utensílios de cozinha e agua potável.
• Não comer, beber ou fumar durante a preparação ou aplicação da mistura e antes de lavar 
   mãos e rosto.
• Evitar deriva da pulverização para outras culturas, pastagens, rios, açudes e áreas que não 
   estão sendo tratadas.
• Lavar o recipiente vazio por três vezes, utilizando volume de água de no mínimo 10% do 
   volume do recipiente. Junte o líquido da lavagem ao conteúdo do pulverizador antes de   
   descartar o recipiente de maneira responsável. Não reutilize o recipiente para nenhuma 
   �nalidade.
• Limpar todo o equipamento após o uso e descartar a água da lavagem de forma a não contami
   nar o ambiente.
NATUREZA DO RISCO:
O contato do produto com os olhos pode causar irritação moderada.
O contato do produto com a pele produto pode causar irritação da pele.
Pode ser prejudicial para peixes e aos organismos aquáticos.
Armazenar em local fresco e livre de exposição direta ao sol.
Armazenar longe dos alimentos, sementes e rações.
Manter fora do alcance de crianças, pessoas desinformadas e animais.
Manter a embalagem bem fechada e protegida da umidade uma vez que a contaminação mesmo 
com pequena quantidade de água durante o armazenamento afetará negativamente as 
propriedades de mistura.
Em caso de envenenamento chame o médico e mostre-lhe este rótulo.
PRIMEIROS SOCORROS:
No caso de contacto do produto com a pele, lave imediatamente com muita água e tire a roupa 
se estiver contaminada com pesticida. Procure assistência médica se a irritação persistir.
Se o produto atingir os olhos, lave-os imediatamente com água em abundância durante 15 - 20 
minutos. Procure assistência médica se a irritação persistir.
No caso de inalação, colocar o paciente em repouso ao ar livre e numa posição confortável. 
Procure assistência médica se a irritação persistir.
No caso de ingestão NÃO PROVOQUE O VÓMITO. Procure assistência médica. Nunca dê nada 
de beber a uma pessoa inconsciente. Em caso de envenenamento chame o médico e mostre-lhe 
este rótulo.
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Contém: Sulfato de Amônio .....…100 g/ℓ
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TABELA DE APLICAÇÃO

 

 

HERBICIDA  DOSAGEM  OBSERVAÇÕES  

2,4D WAY  Consulte o rótulo do 2,4D WAY para mais instruções.  

AMETRINWAY  Pós-emergência. Consulte o rótulo de AMETRINWAY para mais instruções.  

ATRAZINWAY  Pós-emergência. Consulte o rótulo de ATRAZINWAY para mais instruções.  

AZIMAZINE  Pós-emergência. Consulte o rótulo de AZIMAZINE para mais instruções.  

AZIMETAL  Pós-emergência. Consulte o rótulo de AZIMETAL para mais instruções.  

BENTAS  Consulte o rótulo do BENTAS para mais instruções.  

BORALO  Pós-emergência. Consulte o rótulo do BORALO para mais instruções.  

DIURWAY  Pós-emergência. Consulte o rótulo do DIURWAY para mais instruções.  

DAPIC  Consulte o rótulo do DAPIC para mais instruções.  

FOPERIM  Pós-emergência. Consulte o rótulo do FOPERIM para mais instruções.  

GLYPHOWAY  Consulte o rótulo de GLYPHOWAY para mais instruções.  

HEXAWAY  Pós-emergência. Consulte o rótulo do HEXAWAY para mais instruções.  

GRAMATO  Consulte o rótulo do GRAMATO para mais instruções.  

MSMA WAY  Consulte o rótulo do MSMA WAY para mais instruções.  

NICOSUL  Consulte o rótulo do NICOSUL para mais instruções.  

TEBUTHWAY  Consulte o rótulo do TEBUTHWAY para mais instruções.  

ZAPIR  Pós-emergência. Consulte o rótulo do ZAPIR para mais instruções.  

   

500 mℓ PERFORMER / ha

DOSAGEM: NUNCA EXCEDER A DOSAGEM RECOMENDADA
INSTRUÇÕES GERAIS
1. Todas as aplicações de misturas em tanque contendo PERFORMER devem ser realizadas com equipamento apropriado, calibrado corretamente, limpo e em boas condições de trabalho.
2. Quando PERFORMER for utilizado em misturas com qualquer outro produto, o rótulo (ou bula) do mesmo deve ser lido cuidadosamente e todas as instruções seguidas com rigor.

ANTES DE USAR ESTE PRODUTO LEIA CUIDADOSAMENTE O RÓTULO


