
ADITENS 
Επιφανειοδραστικό 

 
Βελτιώνει τις ιδιότητες του ψεκαστικού διαλύματος μειώνοντας την επιφανειακή τάση και 
αυξάνοντας την προσκόλληση των σταγονιδίων στην επιφάνεια του φυτού 

 
Βελτιώνει την πρόσληψη και μεταφορά των θρεπτικών συστατικών των διαφυλλικών προϊόντων 
θρέψης και των δραστικών ουσιών των προϊόντων φυτοπροστασίας 
 
Βελτιώνει την αποτελεσματικότητα χρήσης των αγροχημικών 
 

ADITENS 
Επιφανειοδραστικό 

 
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ σε: g/l 
Ανιονικές και μη ιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες 
 

140 

 
 

Εφαρμογή: 
Το ADITENS βελτιώνει τις ιδιότητες των διαλυμάτων που εφαρμόζονται με διαφυλλικό ψεκασμό και 
προστιθέμενο στο διάλυμα αυξάνει την αποτελεσματικότητα των αγροτεχνικών επεμβάσεων.  
Ενισχύει την έκταση διαβροχής, τη προσκόλληση και την απορρόφηση των διαφυλλικών λιπασμάτων και των 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα τους. 
 
Οδηγίεςεφαρμογής: 
Το ADITENS προστίθεται στο διάλυμα κατά την προετοιμασία του ψεκαστικού υγρού για ψεκασμό 
φυλλώματος. Ανακινήστε πριν τη χρήση αρκετές φορές τη συσκευασία του παρασκευάσματος προκειμένου 
να ομογενοποιηθεί ολόκληρο το διάλυμα!  
 
Συνιστώμενη δόση του ADITENS:  0,1 λίτρα παρασκευάσματος σε 100 λίτρα διαλύματος.  
 
Παρασκευή διαλύματος: 
Το ψεκαστικό διάλυμα ετοιμάζεται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του φυτοπροστατευτικού προϊόντος ή 
του διαφυλλικού λιπάσματος στα 2/3 της απαιτούμενης ποσότητας νερού. Η μετρημένη ποσότητα του 
ADITENS προστίθεται με την ανάδευση σε λειτουργία. Στη συνέχεια γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού 
μηχανήματος με νερό μέχρι το επιθυμητό σημείο. Το ψεκαστικό διάλυμα ετοιμάζεται σύμφωνα με τις οδηγίες 
χρήσης του φυτοπροστατευτικού προϊόντος ή του διαφυλλικού λιπάσματος. 
 
 
Αποθήκευση και μεταφορά: 
Να αποθηκεύεται σε ερμητικά κλειστή συσκευασία, σε ξηρό χώρο και σε θερμοκρασία που δεν είναι 
χαμηλότερη από 0 ° C και δεν υπερβαίνει τους 30 ° C. Συλλέξτε το υγρό σε περίπτωση που χυθεί-διαρρεύσει 
και ξεπλύνετε την επιφάνεια με νερό. Αριθμόςστρώσεων κατάτην αποθήκευση και μεταφορά: 
4 – συσκευασίες 1L, 3 – συσκευασίες 5L, 2 – συσκευασίες 10L. 
 
Ημερομηνία λήξης / Αριθμός παρτίδας /Kαθαρό βάρος: Αναγράφονται στησυσκευασία 
 
Πιστοποίηση PZH αριθ. PZH/HT-3072/2015 
 
Σύμφωνα με EK 1272/2008. 
Περιέχει: Βενζολοσουλφονικάοξέα, C10-13 αλκυλο παράγωγα, νατριούχα άλατα, αλκοόλες, C9-C11, 
αιθοξυλιωμένες. 
 



 
ΚΊΝΔΥΝΟΣ 
Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. 
Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετάτοχειρισμό. 
Να φοράτε προστατευτικά γάντια μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικάμενερόγια αρκετάλεπτά. Εάν 
υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστετους, εφόσονείναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. 
Καλέστε αμέσωςτο ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. 
 


