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Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση.

ΔΗΛΟΎΜΕΝΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΆ (β/β)
Μαγγάνιο (Mn), ως θειικό, υδατοδιαλυτό 1,0%
Ψευδάργυρος (Zn), ως θειικός, υδατοδιαλυτός 1,0%

Φυσική μορφή: Υγρό σε διάλυμα.

ΣΎΣΤΆΤΙΚΆ
Νερό (αριθ. CAS: 7732-18-5) (ΚΣΥ 1); aλκοόλες, πλούσιες σε C11-14-
iso-, C13, αιθοξυλιωμένες (αριθ. CAS: 78330-21-9) (ΚΣΥ 1); 
Προπανο-1,2-διόλη (αριθ. CAS: 57-55-6) (ΚΣΥ 1); Θειικός 
ψευδάργυρος επταένυδρος (αριθ. CAS: 7446-20-0) (ΚΣΥ 1); 
Μονοένυδρο θειικό μαγγάνιο (αριθ. CAS: 10034-96-5) (ΚΣΥ 1); 
Αιθοξυλιωμένο καστορέλαιο (αριθ. CAS: 61791-12-6) (ΚΣΥ 1).

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΆ ΤΗΝ ΆΣΦΆΛΕΙΆ ΚΆΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ

ΧΆΡΆΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ
To ADIMEL+ είναι διάλυμα μαγγανίου και ψευδαργύρου, με καλή 
διασυστηματική απορρόφηση όταν εφαρμόζεται με ψεκασμό. 
Προϊόν ειδικά σχεδιασμένο για την πρόληψη και τη θεραπεία 
τροφοπενιών μαγγανίου ή/και ψευδαργύρου και την πρόληψη/ αποφυγή 
ανωμαλιών στη φυτική ανάπτυξη που σχετίζονται με την έλλειψη αυτών 
των ιχνοστοιχείων.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΆΙ ΔΟΣΟΛΟΓΙΆ ΕΦΆΡΜΟΓΗΣ
Εφαρμόζεται διαφυλλικά με δόση 250-300 κ.εκ. / 100 λίτρα νερό. Στα 
εσπεριδοειδή, μην εφαρμόζετε όταν οι καρποί αλλάζουν χρώμα ή όταν 
επικρατούν συνθήκες υψηλής σχετικής υγρασίας.
Χρησιμοποιείται μόνον σε περίπτωση αναγνωρισμένης ανάγκης. Να μη 
γίνεται υπέρβαση των δόσεων εφαρμογής.
Συνδυαστικοτητα: Συνδυάζεται με όλα τα προϊόντα.
Ανακινήστε πριν τη χρήση.
Επικοινωνήστε με τη SERVALESA S.L.U. ή τον διανομέα της εταιρείας 
SERVALESA S.L.U. ή τον τεχνικό σας σύμβουλο για πιο συγκεκριμένες 
συστάσεις.

ΣΎΝΙΣΤΏΜΕΝΕΣ ΣΎΝΘΗΚΕΣ ΆΠΟΘΗΚΕΎΣΗΣ
Να φυλάσσεται στην αρχική του, κλειστή συσκευασία, σε μέρος ξηρό 
και δροσερό και θερμοκρασίες μεταξύ 5°C και 35°C, για να διατηρηθεί 
σταθερό για τουλάχιστον 3 χρόνια.
Ανατρέξτε επίσης στις πληροφορίες που παρέχονται στο Φύλλο 
Δεδομένων Ασφαλείας Υλικού (MSDS).

ΆΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
pH: 6 περίπου.
MONO ΓIA ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧPΗΣΗ.
Εγγυόμαστε τη σύνθεση, τις ιδιότητες και την ποιότητα του προϊόντος, 
μόνον όταν αυτό βρίσκεται σφραγισμένο στην αρχική του συσκευασία. 
Διάφορες παράμετροι, πέρα από τον έλεγχό μας, όπως η προετοιμασία 
του μείγματος, οι δόσεις εφαρμογής, η τεχνική της εφαρμογής, οι 
καιρικές συνθήκες κ.ά., μπορεί να επηρεάσουν την αποτελεσματικότητα 
του προϊόντος. Ο χρήστης αναλαμβάνει την ευθύνη για ζημίες που 
τυχόν προκληθούν σε καλλιέργειες, στο έδαφος ή/και στον ίδιο, ως 
αποτέλεσμα της μη τήρησης των οδηγιών χρήσης ή της ακατάλληλης 
αποθήκευσης του προϊόντος. Συνιστάται η χρήση του προϊόντος υπό 
τις συμβουλές γεωπόνου. 

ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΝΟΡΓΑΝΟ ΜΙΚΡΟΘΡΕΠΤΙΚΟ 
ΛΙΠΑΣΜΑ – ΚΛΠ 1(Γ)(ΙΙ)(β)
ΑΝΟΡΓΑΝΟ ΜΙΚΡΟΘΡΕΠΤΙΚΟ ΛΙΠΑΣΜΑ ΣΕ 
ΔΙΑΛΥΜΑ, 1,0% Mn, 1,0% Zn

Άρ. Παρασκευης 
και ημ. Ληξης: 
Βλεπε συσκευασια1 L Καθαρό βάρος:

1,07 kg ±2%

ΆΝΆΚΙΝΗΣΤΕ 
ΚΆΛΆ ΠΡΙΝ ΤΗ 

ΧΡΗΣΗ

Αντιπροσωποι-διανομεις Premier Shukuroglou Cyprus Ltd.
Ιορδάνη Σουκιούρογλου 4.
12508, 2250- Latsia, Cyprus
Τηλ. +357 22815353
Fax:+357 22482331

Το προϊόν είναι 
κατάλληλο για χρήση 
στη βιολογική γεωργία 
σύμφωνα με τους 
κανονισμούς (ΕΕ) 
2018/848.

πιστοποιημένο από Το προϊόν είναι 
κατάλληλο για χρήση 
στη βιολογική γεωργία 
σύμφωνα με τους 
κανονισμούς (ΕΕ) 
2018/848.
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UFI: MW40-R0NG-U00G-HH3Q

---

Δηλωσεις επικινδυνοτητας:
H318 - Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. H411 - Τοξικό για τους 
υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.  
Δηλωσεις προφυλαξης:
P102: Μακριά από παιδιά; P270. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν 
χρησιμοποιείται αυτό το προϊόν. P273: Να αποφεύγεται η ελευθέρωση 
στο περιβάλλον. P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια /προστατευτικά 
ενδύματα /αναπνευστική προστασία /μέσα ατομικής προστασίας 
για τα μάτια /προστατευτικά υποδήματα. P305+P351+P338: ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό 
για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι 
εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. P310: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ 
ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό. P391: Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα. P501: 
Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τον κανονισμό για τα 
επικίνδυνα απόβλητα ή τα απόβλητα συσκευασιών αντίστοιχα.
Ουσίες που συμβάλλουν στην ταξινόμηση:
Αλκοόλες, πλούσιες σε C11-14-iso-, C13, αιθοξυλιωμένες, Θειικό 
ψευδάργυρο επταυδρικό, θειικό μαγγάνιο μονοένυδρο.
Τηλ. Κεντρου δηλητηριασεων: 1401
Για να αποφύγετε κινδύνους για τους ανθρώπους και το περιβάλλον, 
ακολουθήστε τις συνιστώμενες οδηγίες χρήσης αυτού του λιπάσματος.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

---

Παρασκευαστής




