
RO 6,95 kg  5 L 

CorrectAD

Compoziție Concentrație (% masa) Volum Tip de formulă

Agenți chelatori 30% W/W 416,7 g/L concentrat solubil (SL)

PENTRU AMESTECURI DE PROTECȚIE A CULTURILOR 
ADJUVANT DE CORECTARE A APEI
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EUH210 Fişa cu date de securitate disponibilă la 
cerere.

UTILIZĂRI: CorrectAD este un produs inovator 
cu rolul stabilizării pH-ului şi durităţii apei la 
parametrii optimi pentru tratamente eficiente. 
Formula specifică permite evitarea degradării 
moleculelor substanţelor active de către cationii 
antagonişti.  CorrectAD optimizează pH-ul şi 
duritatea apei permiţând o eficienţă garantată 
pentru toate tipurile de tratamente agricole.

DOZE:

MOD DE FOLOSIRE Pregãtirea amestecului:  
1. Umpleţi cuva pulverizatorului cu ¾ din volumul 
de apã necesar pentru aplicare. 2. Adãugaţi 
prima datã CorrectAD în apa pulverizatorului, 
apoi completaţi cu unul sau cu mai multe 
produse agitând continuu. 3. Terminaţi umplerea 
menţinând agitatorul în funcțiune pânã se ajunge 
la omogenizarea amestecului.

COMPATIBILITÃTI: CorrectAD este compatibil 
cu majoritatea produselor fitosanitare.

CONDIȚII DE DEPOZITARE: A nu se lăsa la 
ger (preveni înghețarea în timpul depozitării). 
Produse incompatibile. Păstraţi la distanţă de 
alimente, băuturi şi produse alimentare pentru 
animale.Păstrați recipientul bine închis, într-un 
loc răcoros și bine ventilat. Păstraţi numai în 
recipientul original. Produse incompatibile: Baze 
tari. Baze.

SFATURI PENTRU DISTRUGEREA RECIPIENTULUI: 
Eliminați deșeurile în conformitate cu Legea 
privind deșeurile. Transferați într-un container 
adecvat și solicitați colectarea deșeurilor de către 
o companie specializată în eliminarea deșeurilor.

GARANȚIE ȘI RESPONSABILITATE: Producătorul 
și furnizorul acestui produs garantează conținutul 
anumitor substanțe active într-o toleranță 
acceptabilă în timpul ambalării. Nu există 
nicio garanție de niciun fel legată de utilizarea 
acestui adjuvant. Posibilele riscuri asociate 
stocării, manipulării și utilizării incorecte sunt 
responsabilitatea utilizatorului.

În caz de urgență, apelați serviciul unic de 
urgență.

DOAR PENTRU UZ PROFESIONAL

Data fabricaţiei: indicată pe amabalaj 
Număr lot: indicată pe ambalaj 
Importator: SC SOUFFLET AGRO ROMANIA SRL
DN 2B km 9+900m, 120000 Buzău, 
Tel. +40 238 402 868
Producător: SDP, 1 rue Quesnay, 02000 LAON, 
France

RO

Cultura Doza omologată 
Pentru toate
culturile 0,3 %


