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Pomocný prostředek na ochranu rostlin 

SANATEX VS 
 

POMOCNÝ PROSTŘEDEK K OCHRANĚ RAN PO ŘEZU NEBO PO JINÉM MECHANICKÉM POŠKOZENÍ 
OVOCNÝCH, OKRASNÝCH A LESNÍCH DŘEVIN 

 

SANATEX VS je pasta hnědé (bílošedé) barvy, charakteristického zápachu, mísitelná s vodou, nehořlavá. Používá 
se k ošetření poraněných stromů po řezu, po mechanickém poškození (těžba apod.) a po poškození zvěří (např. 
vytloukání). Prostředek se aplikuje štětcem, kartáčem nebo vhodným postřikovačem v průběhu celého roku. 
SANATEX VS může být aplikován i při teplotě těsně nad bodem mrazu. 

Kategorie uživatelů: Bez omezení 

Název a množství účinné složky: VINYL-ACETÁTOVÁ DISPERZE … 450 g / kg 

Název nebezpečné látky: směs 5-Chlor-2-metyl-4-isotiazolin-3-on a 2-metyl-4-isotiazolin-3-on (3:1) … 0,0079 % 

Označení pomocného prostředku: 

Klasifikace dle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP): 

 

 

 

      Varování 

 
H317 Obsahuje směs 5-Chlor-2-metyl-4-isotiazolin-3-on a 2-metyl-4-isotiazolin-3-on (3:1). 

Může vyvolat alergickou reakci. 
H412 Škodlivý pro vodní organismy s dlouhodobými účinky. 

Pokyny pro bezpečné zacházení: 

P261 Zamezte vdechování aerosolů. 
P272 Kontaminovaný pracovní oděv neodnášejte z pracoviště. 
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. 
P280 Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. 
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. 
P321 Odborné ošetření (viz pokyny pro první pomoc na etiketě výrobku). 
P333+P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. 
P362+P364 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte. 
P401 Skladujte při teplotách +5 až +30°C, odděleně od krmiv a potravin. 
P501 Odstraňte obsah / obal jako nebezpečný odpad. 

Doplňující údaje a informace o nebezpečnosti: 

EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí. 
SP1 Neznečišťujte vody prostředkem nebo jeho obalem. 
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Držitel povolení: TORA, spol. s r.o., Olšík 583, Spytihněv 

Evidenční číslo pomocného prostředku: 1532-1C 

Číslo šarže / Datum výroby: Uvedeno na obalu 

Doba použitelnosti: 2 roky od data výroby při skladování v původních, neporušených obalech; teplota 
skladování +5°C až +30°C. Prostředek, u něhož prošla doba použitelnosti, lze uvádět na trh po dobu 1 roku, 
jestliže se prokáže na základě analýzy odpovídajícího vzorku, že se jeho chemické a fyzikální vlastnosti shodují 
s vlastnostmi, na jejichž základě bylo uděleno povolení. Laboratorní rozbory prostředku pro tento účel zajistí 
vlastník prostředku u akreditované laboratoře a prodlouženou dobu použitelnosti je povinen vyznačit na obalu. 

Množství pomocného prostředku v obalu: 10 litrů v PP kbelíku / 1 litr v PE dóze / 2,5 litru v PE dóze. 

Způsob působení: Prostředek SANATEX VS vytvoří na poškozeném povrchu dřeviny rychle zasychající vrstvu, 
která mechanicky brání vniknutí dřevokazných škůdců. Účinnost ošetření závisí na včasné aplikaci prostředku. 

Návod k použití: 

Plodina, oblast použití 
Škodlivý organismus, jiný účel 

použití 
Dávkování, mísitelnost 

Ochr. 
lhůta 

Poznámka 

Lesní dřeviny 
Ochrana ran po nechanickém 

poškození 
0,5 – 1 l / 1 m2 ošetřené plochy - Nátěr, postřik 

Okrasné dřeviny 
Ochrana ran po řezu, 

ochrana ran po nechanickém 
poškození 

0,5 – 1 l / 1 m2 ošetřené plochy - Nátěr, postřik 

Ovocné dřeviny 
Ochrana ran po řezu, 

ochrana ran po nechanickém 
poškození 

0,5 – 1 l / 1 m2 ošetřené plochy - Nátěr, postřik 

Upřesnění použití: 

SANATEX VS je pasta hnědé (bílošedé) barvy, charakteristického zápachu, mísitelná s vodou, nehořlavá. Používá 
se k ošetření poraněných stromů po řezu, po mechanickém poškození (těžba apod.) a po poškození zvěří (např. 
vytloukání). Ošetření je třeba provést co nejdříve po vzniku poškození/řezu. Poškozená místa jsou vstupní 
branou pro vniknutí škůdců a infekcí. Nanesením ochranné vrstvy prostředku dojde k uzavření této cesty. 

- SANATEX VS se používá zpravidla bez ředění, je mísitelný s vodou, ale zředěním se jeho účinnost podstatně 
snižuje. Před použitím důkladně promíchat. 

- Při sanaci stromů poraněných zvěří, mechanickým poškozením při těžbě a úpravách korun stromů, se 
SANATEX VS nanáší na poraněná místa štětcem nebo kartáčem, případně stříkáním. K postřiku jsou vhodné 
ruční zádové postřikovače s membránovým čerpadlem a vířivou tryskou. 

- Doporučuje se při plnění postřikovače procedit SANATEX VS sítem postřikovače. 

- Prostředek může být nanášen i na vlhký (ne mokrý) podklad při teplotě nad + 5 °C (výjimečně i při teplotách 
těsně nad bodem mrazu). Po nanesení ale musí zaschnout, aby nebyl splaven deštěm. 
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Příprava aplikační kapaliny: 

Pro aplikaci postřikem se prostředek mírně ředí vodou dle potřeby.  

Čištění zařízení pro aplikaci pomocného prostředku: 

Všechny pomůcky, především postřikovače, musí být ihned po skončení práce důkladně vymyty vodou 
s přídavkem saponátu nebo 3 % roztokem sody a poté čistou vodou. Zaschlý prostředek lze velmi těžko 
odstranit. Oplachové vody se použijí na přípravu postřikové kapaliny. 

Osobní ochranné pracovní prostředky: 

- Ochrana dýchacích orgánů - vzhledem k charakteru a formulaci prostředku není vyžadována. 

- Ochrana rukou - ochranné rukavice označené grafickou značkou / piktogramem pro chemická nebezpečí. 

- Ochrana očí a obličeje: Při aplikaci nátěrem není ochrana vyžadována, při aplikaci nástřikem a přípravě 
postřikové kapaliny se doporučuje použití vhodného prostředku na ochranu očí – ochranných brýlí, 
ochranného štítu. 

- Ochrana kůže: ochranný pracovní oděv typu 5 nebo 6 (ČSN EN 13034+A1, ČSN EN ISO 13982-1). 

- Ochrana hlavy: vzhledem k charakteru a formulaci prostředku není vyžadována. 

- Ochrana nohou: doporučuje se použít gumové nebo plastové holínky nebo kotníčkovou obuv, odolnou proti 
promáčení, s ohledem na práci v zemědělském nebo lesnickém terénu a jako ochranu před 
politím/zmáčením. 

- Při práci s prostředkem SANATEX VS je zakázáno jíst, pít a kouřit. Po skončení práce je třeba umýt ruce 
vodou a mýdlem, doporučuje se ošetřit pokožku reparačním krémem. 

Informace o první pomoci: 

- Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže (nevolnost, nucení na zvracení, zvracení, bolesti břicha, 
průjmy, přetrvává-li podráždění nebo příznaky, je podezření na alergickou kožní reakci apod.) nebo v 
případě pochybností, uvědomte lékaře a poskytněte mu informace ze štítku nebo bezpečnostního listu. 
Pokud příznaky jakéhokoliv zasažení (podráždění) vyvolaného kontaktem s výrobkem neodezní po 
poskytnutí první pomoci, vyhledat lékařskou pomoc. 

- První pomoc při nadýchání: Přerušte práci, zajistěte tělesný i duševní klid. Přejděte mimo ošetřovanou 
oblast. 

- První pomoc při zasažení kůže: Ihned odstranit výrobek nebo kontaminovaný oděv z kontaktu s kůží. Kůži 
omývat důkladně tekoucí vodou s mýdlem po dobu nejméně 10 minut. V případě přetrvávajícího 
podráždění vyhledat lékařskou pomoc. 

- První pomoc při zasažení očí: Nejprve odstraňte kontaktní čočky, pokud je používáte, současně vyplachujte 
prostor pod víčky po dobu alespoň 10 minut velkým množstvím vlahé tekoucí čisté vody. Kontaktní čočky 
nelze znova použít, je třeba je zlikvidovat. 

- První pomoc při náhodném požití: Ústa vypláchněte vodou; nevyvolávejte zvracení. 

- Ochrana poskytovatelů první pomoci: Není požadována, vyhněte se zbytečnému kontaktu s materiálem, 
pokud je jím postižený znečištěn. 

- Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o prostředku, se kterým postižený pracoval, a o 
poskytnuté první pomoci. Další postup první pomoci lze konzultovat s Toxikologickým informačním 
střediskem: Telefon 24 h: +420 224 919 293 nebo +420 224 915 402. 

Skladování: 

- Prostředek skladujte v originálních obalech, v suchých, čistých, větratelných prostorech, při teplotách +5 °C 
až +30 °C. Výrobek nesmí zmrznout. Palety se nesmí stohovat. Chraňte před sáláním tepelných zdrojů a 
přímým slunečním svitem. Další zvláštní požadavky nejsou známé. 
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Likvidace obalů a zbytků: 

- Zneškodňování prostředku: Zabránit úniku do kanalizace. Odpad se nesmí odstraňovat uvolněním do 
odpadních vod. Odpad sesbírejte do pečlivě označených uzavřených nádob. Neodstraňovat současně s 
komunálním odpadem. Předat ke zneškodnění oprávněné firmě dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o 
změně některých dalších zákonů, v platném znění. Název a kód odpadu: 020108 – Agrochemické odpady 
obsahující nebezpečné látky (N). 

- Zneškodňování obalu: Předejte k likvidaci oprávněné organizaci. Vhodné způsoby likvidace: spálení ve 
spalovně průmyslových/nebezpečných odpadů. Název a kód odpadu: 150110 – Obaly obsahující zbytky 
nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné / papírové obaly (N). 

- Další údaje: Zbytky prostředku a znečištěné obaly jsou nebezpečný odpad. Zbytky prostředku, postřikové 
jíchy ani oplachové vody nesmí být odstraněny uvolněním do kanalizace. S odpady nakládejte v souladu se 
zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění a prováděcími předpisy k tomuto zákonu. 
Oplachové vody se použijí na přípravu postřikové kapaliny. 

 

Další údaje a upřesnění 

- Výrobce ručí za kvalitu výrobku ve smyslu platné podnikové normy. 

- Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným použitím prostředku. 
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