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SLIPPER 
Adiuwant zwilżający i zwiększający przyczepność 

Zawiera zmodyfikowany polialkilenotlenek heptametylotrisiloksanu 
Atest Nr PZH/HT-2830/2013 

 
Adiuwant do stosowania łącznie z rolniczymi środkami chemicznymi (nawozami dolistnymi, 
herbicydami, insektycydami, fungicydami oraz regulatorami wzrostu roślin). Zapewnia 
szybkie zwilżenie, penetrację i pokrycie roślin. 
 
ZASTOSOWANIE 
Adiuwant SLIPPER jest rozpuszczalnym w wodzie niejonowym surfaktantem silikonowym. 
Jest przeznaczony do stosowania łącznie ze środkami ochrony roślin w celu poprawy 
pokrycia roślin substancją aktywną w uprawach sadowniczych, warzywnych, polowych, 
ozdobnych i pod osłonami. Preparat zaleca się stosować, gdy dodatek środka zwilżającego 
jest konieczny lub wymagany i wynika z zapisów zawartych w etykietach środków ochrony 
roślin. 
 
SPOSÓB DZIAŁANIA 
Preparat SLIPPER poprawia pokrycie cieczą roboczą, zwiększa pobranie substancji 
aktywnej przez roślinę oraz zwiększa odporność na zmywanie przez deszcz. Zmniejsza 
napięcie powierzchniowe cieczy roboczej, poprawiając skuteczność zabiegu. Ogranicza 
straty cieczy roboczej podczas niekorzystnych warunków pogodowych. Dzięki zdolnościom 
rozprzestrzeniania się umożliwia dotarcie cieczy roboczej w miejsca nie opryskane 
bezpośrednio np. spodnie strony liści, wewnętrzne strony zwiniętych liści, miejsca osłonięte 
oprzędami itp. 
 
DAWKOWANIE 
Dawka preparatu SLIPPER jest uzależniona od dawki cieczy roboczej stosowanej w zabiegu 
oraz rodzaju stosowanego sprzętu: 
Uprawy polowe (opryskiwacze z belką herbicydową) 
50-200 ml/ha 
Wprawy sadownicze i warzywne, uprawy pod osłonami (opryskiwacze sadownicze i 
specjalistyczne z dodatkowym nadmuchem powietrza) 
150-200 ml/ha 
 
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ 
Przygotować określoną ilość cieczy roboczej środka ochrony roślin postępując ściśle według 
zapisów zawartych w etykiecie tego środka. Do zbiornika opryskiwacza z cieczą roboczą 
środka ochrony roślin oraz z włączonym mieszadłem, wlać odmierzoną ilość preparatu 
SLIPPER zgodnie z zaleceniami dawkowania. 
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą a popłuczyny wlać do zbiornika 
opryskiwacza z cieczą roboczą. 
Całość dokładnie wymieszać. 
 
UWAGI: 
Zachować wszelkie przeciwwskazania i uwagi jakie obowiązują dla środków ochrony roślin, z 
którymi stosuje się adiuwant SLIPPER. 
 
PRZECHOWYWANIE 
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Przechowywać w dobrze wentylowanym 
pomieszczeniu. 



 
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA PREPARATU 
Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież. 
W przypadku dostania się do oczu: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki 
kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. 
W przypadku kontaktu ze skórą: umyć dużą ilością wody z mydłem. 
 
Zawartość / pojemnik usuwać do autoryzowanego zakładu utylizacji odpadów. 
 
Okres ważności – 3 lata 
Data produkcji - ........ 
Zawartość netto - ........ 
Nr partii - ..... 

 


