
ATENÇÃO! PROTEÇÃO PESSOAL:
Luvas, óculos de segurança e avental impermeável. Requer proteção 
respiratória. Requer ventilação adequada. 
FOGO: produto não inflamável. 
SAÚDE: o contato do produto com os olhos e pele pode causar ligeira 
irritação. Quando inalados os vapores causam irritação nas vias 
respiratórias. O produto não deve entrar em contato com alimentos.
VAZAMENTO: não fume e evite fontes de ignição (faísca e chamas) 
na área. Tente parar o vazamento usando EPIs (luvas, óculos de 
segurança) e evite o contato com o produto. 
MEIO DE EXTINÇÃO DO FOGO: use extintores de pó químico ou CO2. 
Não use jato de água. Remova os recipientes da área do fogo se isto 
puder ser feito com segurança. 
ENVOLVIMENTO COM PESSOAS – RESPINGOS NO CORPO: tire a 
roupa contaminada. Lave as partes atingidas com bastante água 
corrente e sabão. 
RESPINGOS NOS OLHOS: lave-os com água em abundância no 
mínimo por 15 minutos.
INALAÇÃO DE VAPORES: vítimas devem ser prontamente retiradas 
para áreas arejadas.
INGESTÃO: chame/encaminhe imediatamente ao médico. Deite a 
vítima com a cabeça virada para o lado. Se consciente, faça a vítima 
beber bastante água. Não provoque vômitos.          
INFORMAÇÃO AO MÉDICO: não há antídoto específico. O tratamen-
to deve ser dirigido de acordo com os sintomas do paciente. 
ESTOCAGEM: guarde o produto em ambiente seco e protegido, 
evitando temperaturas baixas ou elevadas. Atende a NR 26.2.

Produto químico não classificado como perigoso de acordo com a ABNT NBR 
14725-2.
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Pó secante 
fluidificante com 
efeito cosmético 
para tratamento 
de sementes

BioAg

Um produto da
PolyTëk®

Powder

BioAg

Novozymes PolyTëk® Powder é um pó secante fluidifi-
cante, com efeito cosmético e de melhoria em plantabili-
dade, 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
150 g de PolyTëk® Powder 
para cada 50 Kg de 
sementes.


