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Easi-Mix

TM

ΥΓΡΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ

•

Σύμπλοκα οξίνησης για μείωση του pH και αποφυγή υδρόλυσης

Για την αποτελεσματική εφαρμογή αρκετών Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων και λιπασμάτων, η χρήση
του κατάλληλου νερού για τον ψεκασμό αποτελεί σημαντικό παράγοντα. Νερό που είναι αλκαλικό,
σκληρό, υφάλμυρο ή περιέχει αδιάλυτες αποθέσεις Ασβεστίου, Μαγνησίου, διττανθρακικών κλπ., μπορεί
να προκαλέσει υδρόλυση των Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων και λιπασμάτων με αποτέλεσμα τη
μειωμένη αποτελεσματικότητα τους.

•

Μακρομόρια πολυμερών ουσιών για αποσκλήρυνση του νερού

•

Ένα παράγοντα δέσμευσης ιόντων Ασβεστίου και Μαγνησίου που αποτρέπει την
περαιτέρω αντίδραση τους και τη δημιουργία αλάτων

•

Ρυθμιστικούς παράγοντες για βελτίωση της συνδυαστικότητας στο ψεκαστικό βυτίο

•

Διασπαρτικούς και προσκολλητικούς παράγοντες για υποβοήθηση της καλυπτικότητας
της φυλλικής επιφάνειας.

ΦΥΛΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
UFI: 9H41-N3EF-JN4T-VW8Y
Προκαλεί σοβαρά εγκαύματα στο δέρμα και οφθαλμικές βλάβες.
Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον,
ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης.
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
Πλύνετε καλά τα χέρια μετά το χειρισμό. Φοράτε προστατευτικά γάντια /
προστατευτικά ενδύματα / προστασία ματιών / προστασία προσώπου. ΣΕ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: ξεπλύνετε το στόμα. Μην προκαλείτε εμετό. ΕΑΝ
ΕΡΘΕΙ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (στα μαλλιά): αφαιρέστε αμέσως όλα τα
μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύνετε το δέρμα με νερό / ντους. ΕΑΝ ΕΡΘΕΙ ΣΕ
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά.
Αφαιρέστε τους φακούς επαφής, εάν υπάρχουν και είναι εύκολο να το
κάνετε. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
Περιέχει ορθοφωσφορικό όξύ.
Τηλ. Κέντρου δηλητηριάσεων : 210 7793777

Δοσολογία:
Μαλακό νερό: 0,5 λίτρα / 1000 λίτρα νερό (0,05% ή 100ml / 200 λίτρα).
Μέσο/σκληρό νερό: 1 λίτρο / 1000 λίτρα νερού (0,1% ή 200 ml / 200 λίτρα).
Σκληρό νερό: 2 λίτρα / 1000 λίτρα νερού (0,2% ή 400 ml / 200 λίτρα).
Ελέγχετε τακτικά δείγματα νερού, καθώς το PH του νερού μπορεί να ποικίλλει συχνά.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Οδηγίες ανάμιξης: Πάντα προσθέτετε την απαιτούμενη ποσότητα Easi-MixTM στο δοχείο
ψεκασμού πριν προσθέσετε το Φυτοπροστατευτικό προϊόν ή το λίπασμα.
Αποθήκευση: Αποθηκεύεται σε κανονικές συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας.
Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του προϊόντος και της συσκευασίας: Το υλικό και ο
περιέκτης του να θεωρηθούν κατά την διάθεσή τους ως επικίνδυνα απόβλητα. Αποφύγετε
την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον.
ΗΜ.ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ/ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ: Βλέπε επί της συσκευασίας.
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Τα FMC, FMC logo και Easi-MixTM είναι εμπορικά
σήματα της FMC Corporation ή και θυγατρικών της.
@2021 FMC Corporation. All rights reserved.

Παρασκευαστής: FMC Agro Ltd., Rectors, Pentre, Flintshire, GH5 2DH, UK
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Σκεύασμα για την αποσκλήρυνση του ψεκαστικού νερού, τη μείωση του pH και την βελτίωση της
συνδυαστικότητας αγροχημικών προϊόντων .

Τρόπος δράσης: Το Easi-MixTM περιέχει ένα σύμπλεγμα χημικών ουσιών που αποσκληραίνουν
το νερό του ψεκαστικού διαλύματος και βελτιστοποιούν την εφαρμογή Φυτοπροστατευτικών
Προϊόντων ή λιπασμάτων. Συγκεκριμένα το Easi-MixTM περιέχει:

