
ΚΥΡΙΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Φυσικά λιπαρά οξέα και πολυαλκοόλες. Iχνοστοιχεία Φυ- 
σικής προελέυσης. 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ: Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά, τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές σε 
ασφαλές, ξηρό και δροσερό μέρος σε θερμοκρασίες μεταξύ 0

ο
C και 35

ο
C για να 

διατηρηθεί σταθερό για τουλάχιστο 2 χρόνια στην αρχική του συσκευασία. 
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 
H411: Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. H318: 
Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. P101: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε 
μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. P102: Μακριά από παιδιά. P273: 
Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. P280: Να φοράτε προστατευτικά 
γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / 
πρόσωπο. P305+P351+P338: 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. P310: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ 
ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. P391: Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα. P501: Διάθεση 
του περιεχομένου/περιέκτη σε εγκεκριμένη μονάδα αποκομιδής απορριμμάτων. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΜΥΝΑΣ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ 
 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: Αποτελείται από λιπαρά οξέα φυτικής προέλευσης και πολυαλκοολών. Το 
κύριο χαρακτηριστικό είναι η ικανότητα του να βελτιστοποιεί την διαβροχή και την 
διεισδυτικότητα του διαλύματος, αυξάνοντας παράλληλα και την αποτελεσματικότητα της 
εφαρμογής. Επιπλέον, ενισχύει την άμυνα των φυτών κατά διαφόρων εχθρών και ασθενειών 
που πιθανόν να επηρεάζουν την υγιή ανάπτυξη του φυτού. 
 
ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ: Για χρήση σαν προσκολλητική 250-300 ml / 100 λίτρα νερό. Για χρήση σαν 
διαβρεκτικό 50-100 ml / 100 λίτρα νερό. 
 
ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Συνδυάζεται με όλα τα προϊόντα. Δεν παρατηρήθηκαν ασυμβατότητες.  
 
ΟΡΟΙ ΠΩΛHΣΕΩΣ 
Εγγυούμαστε την ποιότητα του προϊόντος μας όταν βρίσκεται στην αρχική και σφραγισμένη 
συσκευασία του. Οι οδηγίες για τη χρήση του δεν είναι δεσμευτικές, αλλά βασίζονται στις 
πιο πρόσφατες εμπειρίες και γνώσεις. Πολλοί παράγοντες όπως οι καιρικές συνθήκες και το 
έδαφος, οι ποικιλίες των φυτών , η ανθεκτικότητα, η τεχνική της εφαρμογής, καθώς και  
άλλοι παράγοντες, μπορεί να επηρεάσουν την αποτελεσματικότητα του προϊόντος. Ο 
χρησιμοποιών το παρασκεύασμα αναλαμβάνει και την ευθύνη για τυχόν αποτυχίες. Δεν 
φέρουμε καμιά ευθύνη για ζημιές που είναι αποτέλεσμα κακής αποθήκευσης ή  χρήσης. 

Κίνδυνος ΑΝΑΚΙΝΗΣΤΕ ΚΑΛΑ 
ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 

 
LOT: MO12345 

dd/mm/aaaa 
 

250cc 

 

pH: 6 
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΙΕΣ 
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