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AQUA STICK - SLOW RELEASE WATER RESERVE

Περιέχει μείγμα: 5-cloro-2- meti -2H-isotiazol-3-one, 
2- meti -2H-isotiazol-3-one

Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.
Εάν πρέπει να συμβουλευτείτε έναν γιατρό, έχετε διαθέσιμο το δοχείο ή την 
ετικέτα προϊόντος.
Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση. 
Φοράτε προστατευτικά γάντια / ρούχα / προστασία ματιών / προστασία 
προσώπου Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: πλύνετε με άφθονο νερό και 
σαπούνι. Απορρίψτε το προϊόν / δοχείο σύμφωνα με τους κανονισμούς.

AQUASTICK
ΣΤΙΚ ΒΡΑΔΕΙΑΣ 

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

Διαθέσιμο
για

30 ημέρες

Για αυτόνομο πότισμα

SLOW RELEASE WATER RESERVE

Περιγραφή: Το AQUA STICK είναι μια πρακτική και βολική εναλλακτική λύση για το 
συνηθισμένο πότισμα των φυτών σε γλάστρες: είναι μια ενυδατική γέλη βραδείας 
απελευθέρωσης με βάση το καθαρό νερό που απελευθερώνεται σταδιακά στο 
έδαφος, όπου παραμένει διαθέσιμο για περίπου 30 ημέρες. Είναι κατάλληλο για όλα 
τα καλλωπιστικά φυτά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου.

Χρόνος εφαρμογής: Χρησιμοποιείται όλο το χρόνο και ειδικότερα το καλοκαίρι 
και όταν δεν υπάρχει ευχέρεια ποτίσματος των φυτών για μεγάλο χρονικό 
διάστημα. 

Οδηγίες εφαρμογής: Ποτίστε το χώμα εκ των προτέρων για να ενεργοποιήσετε 
τα συστατικά του AQUASTICK και τοποθετήστε το μπουκάλι ανάποδα κοντά στην 
άκρη της γλάστρας σε βάθος 2-3 cm. Για γλάστρες διαμέτρου 18-20 cm, 
χρησιμοποιήστε 1 φιάλη. Για γλάστρες διαμέτρου 23-30cm, χρησιμοποιήστε 2 
φιάλες. Για γλάστρες διαμέτρου άνω των 30cm χρησιμοποιείστε 3-4 μπουκάλια. 
Προσθέστε περισσότερα μπουκάλια για γλάστρες μεγαλύτερης διαμέτρου.
Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια και το δέρμα. Το προϊόν είναι σταθερό σε 
κανονικές θερμοκρασίες και πιέσεις. Φυλάσσεται σε θερμοκρασία μεταξύ 4 °C και 
40 °C. Το προϊόν δεν είναι εύφλεκτο. Φυλάσσετε με προσοχή, αποφεύγοντας την 
επισφαλή αποθήκευση.
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