
 
 

 
ΑΝΑΚΙΝΗΣΤΕ ΚΑΛΑ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 

ΚΑΘΑΡΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 1 L  

ΚΑΘΑΡΟΒΑΡΟΣ: 1.065 kg  

ΑΡΙΘΜΟΣΠΑΡΤΙΔΑΣ: XXXXXXX
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΛΗΞΗΣ: FechadeCaducidad 

 
Παρασκευάζεται και διανέμεται από την Grupo AgrotecnologíaS.L 

Polígono Industrial Puente Alto, Parcela 57 
03300, Orihuela, Alicante, Spain 

Tlf. 0034 966 738 232; Fax. 0034 965 302 115 

 
 

 

 

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. 
 
ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 
Να μην αναμιγνύεται με προϊόντα που παρουσιάζουν ισχυρή αλκαλική ή όξινη 
αντίδραση. Σε περίπτωση αμφιβολίας συνδυασμού, ελέγξτε τη 
συνδυαστικότητα των προϊόντων ή  επικοινωνήστε µε το τεχνικό τμήμα της 
εταιρίας. 
 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ  
Δηλώσεις Κινδύνου: Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.  
Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, 
με μακροχρόνιες επιπτώσεις.  
Δηλώσεις προφυλάξεων: Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά. Σε 
περίπτωση που απαιτηθεί ιατρική συνδρομή, να παρέχεται η συσκευασία του 
προϊόντος ή ετικέτα. Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα 
ρούχα. Μην τρώτε, μην πίνετε, μην καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το 
προϊόν. Να αποφύγετε η ελευθέρωση στο περιβάλλον. Να φοράτε 
προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας 
για τα μάτια / το πρόσωπο. 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο σαπούνι και 
νερό. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: 
Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για 
αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι 
εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή αδιαθεσίας: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ 
ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα. Διάθεση του 
περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς / περιφερειακούς / εθνικούς / διεθνείς 
κανονισμούς 
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 77 93 777 
 
 

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Το Cetilo Max, Λίπασμα ΕΚ, είναι ένα υγρό μίγμα 
ιχνοστοιχείων,φυσικής προέλευσης, που περιέχει τα ιχνοστοιχεία 
Mn και Zn. Χρησιμοποιείται με σκοπό την άμεση, βέλτιστη και 
ισορροπημένη θρέψη των φυτών. Το Cetilo Max, αποτρέπει την 
συγκέντρωση της υγρασίας στη φυλλική επιφάνεια, εμποδίζοντας 
έτσι την ανάπτυξη τωνμυκήτων. 
 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
Το Cetilo Max μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις καλλιέργειες. 
Σε είδη φυτών με σαρκώδη φύλλα, ξινά, μπανάνα, ελιά, κρεμμύδι 
κ.α. Σε κηπευτικά: τομάτα, αγγούρι, κολοκύθι, φράουλα, φυλλώδη 
κ.α. Σε όλα τα είδη φρούτων: μήλα, αχλάδια, ροδάκινα, δαμάσκηνα 
κ.α. 
 
ΔΟΣΗ 
Διαφυλλική εφαρμογή: 150-250 cc/hL 
Συνίσταται η χρήση της χαμηλότερης δοσολογίας, σε συνθήκες 
υψηλής θερμοκρασίας και επανάληψη της εφαρμογής κάθε 8-15 
μέρες. Είναι πολύ σημαντικό να γίνεται καλό λούσιμο όλου του 
φυτού. 
 
ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ (W/W) 
Μαγγάνιο (Mn)…………………..…………….. 1% 
Ψευδάργυρος(Zn)……...……………….………1% 
 
Να χρησιμοποιείται αναλόγως των αναγκών των φυτών. 
Να ακολουθούνται οι συνιστώμενες δόσεις. 
 
 
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 
889/2008, Annex II (European Union) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CetiloMax 
ΛΙΠΑΣΜΑ ΕΚ 

ΥΓΡΟ ΜΙΓΜΑ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  

 
 

 
ΚΙΝΔΥΝΟΣ 

 

 

 
 

ΔΙΑΝΟΜΗ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ 
AnthesisΕ.Π.Ε. 

Λ. Κηφισίας 303,145 61 Κηφισιά 
Τηλ. 210 80 12 367 
Fax. 210 62 33196 

www.anthesis.gr 

 

http://www.anthesis.gr/

