
Χαρακτηριστικά:
Το Polinet είναι ένα ειδικό μείγμα ουσιών με τετραπλή δράση:
•  Οξινιστής pH για βελτίωση της αποτελεσματικότητας των γεωρ-

γικών φαρμάκων και διαφυλλικών λιπασμάτων, μέσω της μείω-
σης του pH αλλά και της μείωσης της επιφανειακής τάσης ώστε 
τα σκευάσματα να διεισδύουν πιο αποτελεσματικά στους ιστούς.

•  Καθαριστικό ψεκαστικών μηχανημάτων και συστημάτων 
υδρολίπανσης για την εύρυθμη λειτουργία τους.

• Καθαριστικό μελιτωμάτων και καπνιάς από τα φυτά.
• Επιφανειοδραστικό / Διασπαρτικό.

Δοσολογία και τρόπος χρήσης
Οξίνιση:  
Η απαιτούμενη δόση του σκευάσματος  ποικίλει ανάλογα με το pH 
και τη σκληρότητα του νερού. Για ακριβή ρύθμιση προσθέστε όσο 
σκεύασμα απαιτείται υπό συνεχή ανάδευση, ώστε το νερό να αλλά-
ξει χρώμα σύμφωνα με την χρωματική κλίμακα αυτής της ετικέτας. 
Γενική δοσολογία (κατά προσέγγιση) όταν το νερό μας έχει pH 7,5 
– 8: 
- Για pH 6 έως 6,5 προσθέτουμε 60-70 κ.εκ. ανά 100 λίτρα νερού
- Για pH 5 έως 5,5 προσθέτουμε 80-100 κ.εκ. ανά 100 λίτρα νερού. 

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων συστημάτων υδρολί-
πανσης και πλύση μελιτωμάτων & καπνιάς:
Γενική δόση: 80 κ.εκ. ανά 100 λίτρα νερού για το απόπλυση των 
μελιτωμάτων και της καπνιάς από τα φυτά καθώς και για τον κα-
θαρισμό των ψεκαστικών μηχανημάτων και των συστημάτων υδρο-
λίπανσης (για την πρόληψη της απόφραξης των ακροφυσίων). 
Συνιστάται να επαναλάβετε τη διαδικασία όπως απαιτείται. 
Επιφανειοδραστικό / Διασπαρτικό:  15-25 κ.εκ. ανά 100 λίτρα 
νερού.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί 
σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. Φυλάσσεται κλει-
δωμένο. Μακριά από παιδιά. 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσε-
κτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, 
αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένε-
τε.Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα για-
τρό. Να ακολουθούνται οι προφυλάξεις των σκευασμάτων με τα 
οποία συνδυάζεται.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 1 ΛΙΤΡΟ
Παρασκευαστής: SIPCAM S.p.A., Ιταλία
Aντιπρόσωπος: SIPCAM ΕΛΛΑΣ Μον. ΕΠΕ, Ήρας 3, 19400, Κορωπί, 
Τηλ.: 210 522 3834

“Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το 
περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης”.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για γεωργική χρήση. Κάθε άλλη 
χρήση είναι επικίνδυνη. Ο χρήστης  του προϊόντος είναι υπεύθυνος 
για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από τη μη κανονική χρήση του 
προϊόντος. Η συμμόρφωση με όλες τις πληροφορίες που περιέχο-
νται στην παρούσα ετικέτα είναι ουσιώδης για τη διασφάλιση της 
αποτελεσματικότητας της θεραπείας και να αποφευχθούν τυχόν ζη-
μιές στα φυτά, ζώα και ανθρώπους. Το υλικό και ο περιέκτης του να 
θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους ως επικίνδυνα απόβλητα. Αποφύ-
γετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον.
Mορφή σκευάσματος: Υγρό
Το προϊόν είναι σταθερό σε κανονικές συνθήκες θερμοκρασίας και 
υγρασίας. Το προϊόν δεν είναι εύφλεκτο. Σε περίπτωση πυρκαγιάς, 
χρησιμοποιήστε κατάλληλα μέσα πυρόσβεσης και να αποτραπεί η 
εισπνοή αναθυμιάσεων.

 Polinet

Ημερ. Παραγωγής: 
Αριθμός Παρτίδας: Βλέπε επί της συσκευασίας
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Κατάλληλο για καθαρισμό ψεκαστικών και συστημάτων 
υδρολίπανσης καθώς και για καθαρισμό φυτών από 

μελιτώματα ή καπνιά.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ 

Καθαριστικό ψεκαστικού - 
Οξινιστής pH με επιφανειοδραστική-

διασπαρτική δράση

•   Προκαλεί σοβαρά δερματικά 
εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες 

Αριθμός Εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Χημικών Προϊόντων:  19432/2012
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