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INSTRUÇÕES DE USO:
Essa embalagem contém um formulado de polímeros destinado ao 
tratamento de sementes.  Em caso de dúvida na utilização, armazena-
gem, dosagem ou quaisquer questionamentos relacionados ao produto, 
por favor, contate um de nossos profissionais ou técnicos responsáveis.
Atenção! Sempre manusear o produto utilizando equipamento de 
Proteção Individual: luvas, óculos de segurança, máscara semifacial e 
avental impermeável. Saúde: o produto em contato direto com a pele 
ou mucosas pode causar irritação da mesma forma os vapores, se 
inalados, podem causar irritação do sistema respiratório. Não 
manusear alimentos nem fumar durante o manuseio do produto. Em 
caso de vazamento, conter o escorrimento com uso de vermiculita ou 
panos de algodão tipo estopa. Evite faíscas ou fontes de ignição,
isole a área e evite contato direto com o produto (utilize EPIs).
Em caso de respingos ou contato com a pele, lave com água e sabão por 
pelo menos 5 minutos. Em caso de respingo na região dos olhos, lavar 
com água em abundância por pelo menos 15 minutos. Retirar vítimas 
de inalação dos vapores para áreas ventiladas. No caso de ingestão não 
provoque vômito, procure ingerir bastante água e procure um médico. 
Não há antídoto específico, o tratamento deve ser sintomático.
Armazenamento: procure armazenar em local seco, fresco e ao abrigo 
do sol. Temperatura acima de 38ºc e abaixo de 5ºc podem causar 
alterações de densidade e viscosidade do produto. Evitar essas 
condições. Produto não inflamável. Caso o produto esteja em local com 
fogo, utilize extintores de pó químico ou CO2 para combater o foco de 
incêndio.
Atende a NR26.2
Requer agitação prévia a sua utilização!
Frascos e galões: de preferência inserindo uma haste limpa até o fundo 
da embalagem ou misturador mecânico usado para tintas ou 
argamassas, rotação moderada, por alguns segundos ou até completa 
homogeneização. Na Impossibilidade, homogeneizar com movimen-
tação dos frascos e galões, invertendo posição das embalagens, de 
cima para baixo e vice-versa (‘tombos’).
Baldes: de preferência inserindo uma haste limpa até o fundo da 
embalagem ou misturador mecânico usado para tintas ou argamassas, 
rotação moderada, por alguns segundos ou até completa homogenei- 
zação. 
IBC: se atentar à etiqueta “Métodos de Utilização de Polímeros em IBC”.
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Novozymes PolyTëk® Líquido é um polímero líquido de 
última geração formulado e totalmente compatível para 
ser utilizado durante o tratamento industrial de 
sementes de soja junto com o inoculante Optimize 500®, 
Optimize 700L® e Optimize 1000®.
Dosagem
100 ml de polímero para 
cada 50 Kg de sementes.

Produto químico não classificado como perigoso de 
acordo com a ABNT NBR 14725-2


