KARTA TECHNICZNA
PRODUKTU
Data wydania: 29.11.2021 r.

Nazwa produktu:

Agravita® Aktivator

Adiuwant wielofunkcyjny
Producent: CALDENA sp. z o.o. sp. k.

SKŁAD:
Kwas N,N-dimetylo-N-dodecyloamino octowy
Kwas N,N-dimetylo-N-tetradecyloamino octowy
Dodecylodimetyloamina
Dimetylo(tetradecylo)amina
Dichlorooctan sodu
Chlorooctan sodu
1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on
Sformułowany na bazie gumy guar

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE:
Postać: płyn
Barwa: jasnożółta
Gęstość: 1210 g/l
pH: 5,5-7,5 (w roztworze wodnym o stężeniu 1%)

SPOSÓB STOSOWANIA:
Agravita® Aktivator jest adiuwantem przeznaczonym do łącznego stosowania z wszelkiego rodzaju mieszaninami cieczy roboczej,
wykorzystywanymi do opryskiwania roślin. Ciecz użytkową sporządzić zgodnie z instrukcją stosowania środka ochrony roślin lub nawozu
dolistnego. UWAGA! Zabieg opryskowy należy wykonywać zgodnie z zasadami dobrej praktyki rolniczej. Nie przekraczać zalecanych dawek.
PRZED UŻYCIEM WSTRZĄSNĄĆ!

MOŻLIWOŚĆ ŁĄCZNEGO STOSOWANIA Z INNYMI PREPARATAMI:
Produkt można stosować łącznie z większością agrochemikaliów z zachowaniem ogólnych zasad mieszania preparatów chemicznych.
Jeżeli zachodzi obawa co do zgodności, należy przeprowadzić próbę w oddzielnym naczyniu. W razie wątpliwości prosimy kontaktować się
z przedstawicielem terenowym dystrybutora. Agravita® Aktivator NIE STOSOWAĆ Z BOREM w formie proszkowej.

ZALECENIA STOSOWANIA:
Uprawy rolnicze – stosować w stężeniu 0,25% (0,5 l/200 l wody)
Uprawy warzywnicze i sadownicze – stosować w stężeniu 0,25% (0,5 l/200 l wody)
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ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

UWAGA
H315 – Działa drażniąco na skórę. H317 – Może powodować reakcję alergiczną skóry. H319 – Działa drażniąco na oczy. P280 – Stosować
rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P302 + P352 – W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą
ilością wody. P305 + P351 + P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki
kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P337 + P313 – W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy:
Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
UFI: 2S2C-H0JR-U00W-E9WX

PRZECHOWYWANIE:
Produkt należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu,
w miejscu suchym i nienasłonecznionym w temperaturze 5-30OC.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA / POJEMNOŚCI:
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Informacje przedstawione w niniejszej karcie danych bezpieczeństwa są wedle naszej najlepszej wiedzy, przekonania i informacji poprawne na moment ich opublikowania.
Informacje służą jedynie jako wytyczne bezpiecznego obchodzenia się z materiałem, jego wykorzystywania, przetwarzania, przechowywania, transportowania, pozbywania
się oraz udostępniania go i nie mogą być uznawane za rękojmię ani określenie jakości. Informacje te odnoszą się wyłącznie do określonego opisanego materiału i mogą być
niewłaściwe dla takiego materiału wykorzystywanego w połączeniu z jakimkolwiek innym materiałem ani w jakimkolwiek procesie, chyba że zaznaczono inaczej w tekście.
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