
OLEO MAX 1000 SL 
 

Wielofunkcyjny adiuwant do agrochemikaliów 
 
– obniża napięcie powierzchniowe cieczy użytkowej  stosowanych agrochemikaliów 
 
– zwiększa przyczepność cieczy użytkowej do powierzchni liścia 
 
– ogranicza zmywanie stosowanego środka przez opady deszczu i silną rosę 
 
- poprawia równomierność pokrycia cieczą użytkową powierzchni opryskiwanych liści roślin 
 
- ułatwia działanie agrochemikaliów 
 
OLEO MAX 1000 SL-surfaktant-środek zwilżający. Specjalistyczny preparat polepszający 
właściwości cieczy użytkowej agrochemikaliów. Obniża napięcie powierzchniowe cieczy 
użytkowej powodując  dokładne pokrycie liści. 
Zastosowanie:  
OLEO MAX 1000  można stosować z większością agrochemikaliów, dla których zalecane jest 
stosowanie ze środkami zwilżającymi. OLEO MAX 1000 SL zalecany jest do stosowania w 
zabiegach agrarnych na dużych powierzchniach uprawowych oraz w produkcji pod osłonami - 
również do zamgławiania. 
Skład: mieszanina anionowych i niejonowych  środków powierzchniowo-czynnych. 
Sposób stosowania:  
Zalecana dawka: 50 ml preparatu /  100 l cieczy użytkowej.  
Przed użyciem wstrząsnąć zawartością opakowania. Odmierzoną ilość środka OLEO MAX 1000 SL 
wlać do zbiornika opryskiwacza z wcześniej sporządzoną cieczą użytkową danego preparatu i 
następnie wymieszać. Opróżnione opakowanie przepłukać wodą, a popłuczyny wlać do 
zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową danego preparatu. Ciecz użytkową danego preparatu 
przygotować zgodnie z obowiązującą instrukcją stosowania tego preparatu. Ciecz użytkową 
sporządzić bezpośrednio przed zabiegiem.  
UWAGA: Preparat OLEO MAX 1000 SL  stosować zwłaszcza ze środkami ochrony roślin, dla 
których zalecane jest stosowanie z dodatkiem środka powierzchniowo-czynnego-zwilżającego 
(zwiększającego przyczepność). 
Przeciwwskazania: zachować wszelkie przeciwwskazania i uwagi jakie obowiązują dla 
preparatów, z którymi stosuje się OLEO MAX 1000 SL. 
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 5°C i nie 
wyższej niż 30°C. 
NIEBEZPIECZEŃSTWO 
 
H 315 – działa drażniąco na skórę. 
H 318 – powoduje poważne uszkodzenie oczu. 
P280 – Stosować rękawice ochronne / odzież ochronną / ochronę oczu / ochronę twarzy. 
P302+P352 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. 
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka 
minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. 
P332 + P313 – W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod 
opiekę lekarza. P362 – Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem. 



  
Okres ważności - 2 lata 
 
 
Zawartość netto : 
Data produkcji : 
Nr partii : 
 
 
 
 
Producent: SYNTHOS AGRO Sp. z o.o. 
ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim,  
tel. +48 33 847 47 77, fax +48 33 847 47 78  
www.synthosagro.com 
e-mail: rejestracja@synthosgroup.com 
 


