
O Extender é um protetor para inoculação de semente de soja. Produto indicado 
como adesivo para o tratamento de sementes.
Dosagens:
33 a 67 mL de Extender para cada dose de inoculante líquido.
Modo de usar:
1 - Misturar a dose recomendada do Extender com o Inoculante;
2 - Fazer a aplicação na semente, após a aplicação de fungicidas e/ou 

inseticidas, utilizando o equipamento adequado (máquinas elétricas, tambor 
rotativo, entre outras).

A sequência da aplicação dos produtos é a mesma recomendada pelos órgãos 
de pesquisa: primeiro os fungicidas e/ou inseticidas, em seguida a calda 
contendo Extender + Inoculante.
Relação Matéria Prima/Função:
Complexo de açúcares; polímeros e substâncias inertes.
Restrições de uso:
- Não utilizar água tratada com Cloro para complemento de calda;
- Usar Cobalto e Molibdênio somente via foliar;
- Após abrir a embalagem, utilizar todo o seu conteúdo.
Transporte e armazenamento:
Transportar em veículo que proporcione o abrigo do produto à incidência direta
de raios solares.
Conservar o produto na sua integridade em local coberto, seco, ventilado e com
temperatura não superior a 28o C.
Advertência:
- Emprego exclusivamente agrícola;
- Impróprio para consumo humano ou animal;
- Deixar fora do alcance de crianças.
Lote, fabricação e validade impressos na embalagem.

Produto químico não classificado como perigoso de acordo com a ABNT NBR 14725-2 
Sacarose, estabilizante E450. 
Indicações de precauções: Se for necessário consultar um médico, tenha em mãos a embalagem 
ou o rótulo. Mantenha fora do alcance das crianças. Leia o rótulo antes de utilizar o produto. O produto 
não requer rotulagem de perigo de acordo com os critérios do GHS.
Precauções pessoais: Não inalar o vapor/ aerossol. Usar roupa de proteção individual. Evitar que 
atinja a pele, os olhos e a roupa.
Precauções ao meio ambiente:Não permitir que atinja o solo/sub-solo. Não permitir que atinja águas 
superficiais/ águas subterrâneas/ canalização.
Precauções/Orientações para manuseio seguro: Medidas técnicas especiais não necessárias 
se armazenado e manuseado adequadamente. Ventilação e arejamento adequados no local de 
armazenamento e de trabalho. Não comer, beber ou fumar durante o manuseio. As mãos e o rosto 
devem ser lavados antes dos intervalos e no final do turno.
Métodos de limpeza: Eliminar o material recolhido de acordo com as normas. Coletar o resíduo em 
recipientes adequados, onde poderão ser rotulados e fechados. Limpar cuidadosamente com água e 
detergente pisos e materiais contaminados, observando a regulamentação ambiental.
Prevenção de incêndio e explosão: Não são necessárias medidas especiais. A substância/o 
produto não é combustível. O produto não é explosivo.
Condições de armazenamento adequadas: Manter afastado do calor. Proteger da ação direta do 
sol. Armazenar protegido de geadas. 
Temperatura Mínima: 5 °C
Danos abaixo da temperatura mínima: Mudanças nas propriedades do produto podem ocorrer 
se a substância/produto for armazenada, durante longos períodos de tempo, a temperatura inferior 
à recomendada.
Temperatura Máxima: 25 °C
Danos acima da temperatura máxima: Mudanças nas propriedades do produto podem ocorrer se a 
substância/produto for armazenada, durante longos períodos de tempo, a  temperatura superior à recomendada. 
Informação de descarte: Deve ser descartado ou incinerado de acordo com as legislações locais. 
Embalagens usadas devem ser esvaziadas o melhor possível e ser eliminadas como a substância/o produto.
A Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos deste produto pode ser obtida por meio 
do SAC.
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Nota: Produto isento de registro no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Insumo agrícola intermediário com propriedades aderentes (adesivo) 
usado como matéria prima de recobrimento de formulações de inoculantes para venda a unidades de beneficiamento agrícola.
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