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Solução concentrada (SL) contendo 900 g/L ou 90% (p/p) de 8-metil-noniloxi-
polietoxietanol
Contém: 8-metil-noniloxi-polietoxi-etanol
Produto para ser adicionado apenas às caldas dos produtos fitofarmacêuticos, nas 
condições de utilização indicadas nos rótulos daqueles produtos.
ESTE PRODUTO DESTINA-SE AO USO PROFISSIONAL
PARA EVITAR RISCOS PARA A SAÚDE HUMANA E PARA O AMBIENTE, RESPEITAR 
AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO.
MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS
Lote n.º e Data de produção: Ver embalagem
Autorização Provisória de Venda nº 4064, concedida pela DGAV

Titular da Autorização de Venda:
FMC Agricultural Solutions SAU
Paseo de la Castellana, 257, 5ª planta
28046 Madrid
Espanha
Telefone: (0034) 91 553 01 04

Distribuído por:
Corteva Agriscience Portugal, S.A.
Campo Pequeno,48-6°, Esq. Edifício Taurus
1000-081 Lisboa, Portugal 
Tel:  +351 217 998 030
www.corteva.pt

PERIGO

A embalagem vazia deverá ser lavada três vezes, fechada, inutilizada e colocada em sacos de recolha, devendo 
estes serem entregues num ponto de retoma autorizado; as águas de lavagem deverão ser usadas na preparação 
da calda.

Manter em local seco, ventilado e protegido dos raios solares

Nota : Os resultados da aplicação deste produto são susceptíveis de variar pela acção de factores que estão fora do nosso 
domínio, pelo que nos responsabilizamos apenas pelas características previstas na Lei.

CONTEÚDO: 1 L ℮ K-47899/2202 - PORTUGAL

CARACTERÍSTICAS BIOLÓGICAS 
VIVOLT® 90 é um molhante não iónico, que melhora a molhabilidade e a aderência das caldas sobre as superfícies tratadas.

CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO E RESTRIÇÕES, RESPEITANTES A TODAS AS FINALIDADES
Molhante de uso agrícola para misturar nas caldas de produtos fitofarmacêuticos. Produto para ser adicionado apenas às 
caldas dos produtos fitofarmacêuticos, que refiram nos rótulos a sua adição.

MODO DE PREPARAÇÃO DA CALDA
Adicionar o VIVOLT® 90 na concentração 100 ml/hl de calda do produto fitofarmacêutico já preparado, agitando bem 
posteriormente.

PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS

H302: Nocivo por ingestão.
H318: Provoca lesões oculares graves.
Recomendações de Prudência:
P102: Manter fora do alcance das crianças.
P264: Lavar as mãos e face cuidadosamente após 
manuseamento.
P270: Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste 
produto.
P280: Usar protecção ocular e protecção facial.
P301+P312: EM CASO DE INGESTÃO: Caso sinta indisposição, 
contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.
P305+P351+P338: SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários 
minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.
P501: Eliminar o conteúdo e a embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos.
Informações Suplementares (Art.25.º do Reg.1272/2008)
EUH210: Ficha de segurança fornecida a pedido.
EUH401: Para evitar riscos para a saúde humana e para o ambiente, respeitar as instruções de utilização.
Frases-Tipo Suplementares (Anexos II e III do Reg.547/2011)
SP1: Não poluir a água com este produto ou com a sua embalagem.
SPoPT4: O aplicador deverá usar: luvas, proteção ocular e proteção facial durante a preparação da calda.

Em caso de intoxicação contactar o Centro de Informação Antivenenos (CIAV), Telefone 800 250 250

Este documento só pode ser usado como ferramenta de consulta. O rótulo 
atual do produto é aquele impresso na embalagem no momento da compra.
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DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.
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