ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
Το TEC-BOM
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμα με υψηλής
σκληρότητας νερό, χωρίς προβλήματα κατακρήμνισης με άλατα
Ασβεστίου. Εαν η σκληρότητα του νερού είναι υψηλή κυρίως λόγω
ύπαρξης θειϊκών αλάτων, τότε προτείνεται η χρήση του ρυθμιστή pH
IBER-PH σε δόση 1-2cc/λίτρο νερού. Μην αναμιγνύετε το προϊόν με
προϊόντα που περιέχουν Θείο, Νιτρικό Ασβέστιο ή κατιόν σε
συμπλοκοποίηση με τον παράγοντα EDTA. Δεν αφήνει υπολείμματα
σε καρπούς.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η εταιρία εγγυάται τη σύνθεση και το περιεχόμενο του προϊόντος. Ο
χρήστης είναι υπεύθυνος για κάθε ζημία που οφείλεται σε λάθος
χρήση του προϊόντος μη σύμφωνη με τις αναγραφόμενες οδηγίες στην
ετικέτα.
ΣΗΜΑΝΣΗ
Δηλώσεις Κινδύνου
(H phrases): H315 Προκαλεί ερεθισμό
δέρματος. H318: Προκαλεί σοβαρές οφθαλμικές βλάβες. Δηλώσεις
προφυλάξεων (P phrases): P101 Σε περίπτωση που απαιτηθεί
ιατρική συνδρομή, να παράσχεται η συσκευασία του προϊόντος ή
ετικέτα. P102 Mακριά από παιδιά. P262 Να μην έρθει σε επαφή με τα
μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα. P264 Πλένετε τα χέραι και το δέρμα
σχολαστικά μετά το χειρισμό. P270 Μην τρώτε, μην πίνετε, μην
καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. P280 Να φοράτε
προστατευτικά
γάντια/προστατευτικά
ενδύματα/μέσα
ατομικής
προστασίας για τα μάτια/το πρόσωπο. P501 Διάθεση του περιέκτη
σύμφωνα με τους τοπικούς/ περιφερειακούς/εθνικούς/ διεθνείς
κανονισμούς. P302 + P352 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ
ΔΕΡΜΑ: Πλύνεται με άφθονο σαπούνι και νερό. P332 + P313 Εάν
παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε
γιατρό. P305 + P351 + P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ
ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύντε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν
υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο.
Συνεχίστε να ξεπλένετε.. P309 + P310 Σε περίπτωση έκθεσης ή
αδιαθεσίας: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα
γιατρό.
ΑΝΑΚΙΝΗΣΤΕ ΚΑΛΑ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

1L
1.025 kg
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: Fecha de Caducidad
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Tec-Bom
ΔΙΑΛΥΜΑ ΚΑΛΙΟΥ (K2O)

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΔΡΑΣΗ
Το TEC-BOM είναι δάλυμα Καλίου και λειτουργεί ως
πηγή καλίου για τα φυτα. Καλύπτει τις θρεπτικές
ανάγκες των φυτών σε Κάλιο, ενώ βοηθά και στην
αποφυγή του στρες υψηλών θερμοκρασιών.
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε φρούτα, κηπευτικά,
ανθοκομικά, σε θερμοκηπιακές καλλιέργειες καθώς και
σε υπαίθριες. Δεν προκαλεί εγκαύματα στα φύλλα.
ΔΟΣΗ
Διαφυλλική Εφαρμογή: 300-1000cc/100Lit.
Προτείνεται η επανάληψη της εφαρμογής κάθε 10-15
ημέρες. Να γίνεται πλήρες λούσιμο του φυτού.
ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ (W/W)
Οξείδιο Καλίου διαλυτό σε νερό (K2O)………………7,5%
Χλώριο ………………..…………………< 0,05%

Επιτρέπεται στη Βιολογική Γεωργία σύμφωνα με
τους Κανονισμούς 834/2007 & 889/2008, όπως κάθε
φορά ισχύουν.

