
Το BioPlantella PROTEKT παρέχει πλήρη προστασία στα δέντρα από ανοιξιάτικο παγετό, διαφορα έντομα και μύκητες των 
δέντρων, βρύα και λειχήνες. Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν αναμέιξτε καλά. Εάν είναι απαραίτητο, μπορείτε να 
προσθέσετε έως και 10% νερό. Απλώστε στον κορμό, από το έδαφος μέχρι τα κλαδιά.

Εφαρμογή:

Συνθήκες αποθήκευσης: Φυλάσσετε σε ξηρό, καλά αεριζόμενο χώρο, στην αρχική συσκευασία, σε θερμοκρασία μεταξύ 
0 °C και 25 °C, μην καταψύχετε. Μην αποθηκεύετε μαζί με τρόφιμα, ποτά, ζωοτροφές και γεωργικά προϊόντα. Προϊόντα ως 
τέτοια ή ως απόβλητα μετά τη χρήση δεν χύνονται ποτέ σε αποχετεύσεις, υπόνομους ή υδάτινες οδούς. Απορρίψτε το δοχείο 
σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς. Οι πωλήσεις επιτρέπονται μόνο στην αρχική απαραβίαστη συσκευασία.

Περιέχει: Υδροξείδιο του Ασβεστίου Ca(OH) ; CAS No .: 1305-62-02

Χρονική σταθερότητα: 5 χρόνια.
Ημ. Παραγωγής, Ημ. Λήξης και Αρ. Παρτίδας: Βλέπε συσκευασία
Περιεχόμενο: 1.5 kg
Παρασκευαστής: Unichem d.o.o., Sinja Gorica 2, Vrhnika, tel.: 00386 1/7558-152 
Διανομέας: Premier Shukuroglou Cyprus Ltd., Ολύμπου 4, 2234 Λατσιά, Λευκωσία, Τηλ.:22815353 www.premier.com.cy

Δηλώσεις Επικινδυνότητας και Προφύλαξης: Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. 
Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό του αναπνευστικού. Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. Αποφύγετε να αναπνέτε σκόνη/ 
ατμούς / εκνεφώματα. Φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ρούχα/ προστατευτικά ματιών / προστατευτικά 
προσώπου. ΕΑΝ ΣΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο σαπούνι και νερό. ΕΑΝ ΜΕ ΕΙΣΠΝΟΗ: Μεταφέρετε το άτομο στον 
καθαρό αέρα και διατηρήστε το σε θέση που διευκολύνει την αναπνοή. ΕΑΝ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για 
αρκετά λεπτά. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή γιατρό.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 1401

Φθινόπωρο - Χειμώνας, προστασία από έντομα και 
παγετό

Φθινόπωρο - Χειμώνας, προστασία από έντομα και 
παγετό

Νοέμβριο - Φεβρουάριο Ιούνιο - Ιούλιο

21,5kg για 2,5 m   
4-7 μικρά δέντρα / 2 - 4 μεγαλύτερα δέντρα

21,5kg για 2,5 m   
4-7 μικρά δέντρα / 2 - 4 μεγαλύτερα δέντρα

L/BIOPROTEKT/1,5KG/CY/1 
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