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Kαθαριστικό ψεκαστικού - 
Οξινιστής pH με επιφανειοδραστική
 - διασπαρτική δράση

Το Polinet είναι ένα ειδικό μείγμα ουσιών με τετραπλή δράση:
• Οξινιστής pH για βελτίωση της αποτελεσματικότητας των 
γεωργικών φαρμάκων και διαφυλλικών λιπασμάτων, μέσω της 
μείωσης 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.



Αρ. Μητρώου: 19432 / 20.7.12  

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή 
τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση. 

Τα στοιχεία που αναφέρονται στο φυλλάδιο έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστούν σε καμμία 
περίπτωση τις αναγραφόμενες επί της ετικέτας οδηγίες χρήσης.

ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ -
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: 

SIPCAM ΕΛΛΑΣ Μον. ΕΠΕ
Ήρας 3, 19400 Κορωπί
Τηλ.: 210 5223 834, Fax: 210 5223 139
e-mail: info@sipcam.gr
Παρασκευαστής: SIPCAM SpA, Ιταλία
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Οξίνιση:  Γενική δοσολογία (κατά προσέγγιση) όταν το νερό έχει pH 7,5 – 8
 Για pH 6 έως 6,5 προσθέτουµε 60-70 κ.εκ. / 100 λίτρα νερού
 Για pH 5 έως 5,5 προσθέτουµε 80-100 κ.εκ. / 100 λίτρα νερού

Για ακριβή ρύθµιση προσθέστε όσο σκευάσµα απαιτείται υπό συνεχή ανάδευση,
ώστε το νερό να αλλάξει χρώµα σύµφωνα µε την χρωµατική κλίµακα της ετικέτας.

Καθαρισµός ψεκαστικών µηχανηµάτων, συστηµάτων υδρολίπανσης
και πλύση µελιτωµάτων και καπνιάς: Γενική δόση: 80 κ.εκ. / 100 λίτρα νερού

Επιφανειοδραστικό-∆ιασπαρτικό:  15 – 25 κ.εκ. / 100 λίτρα νερού

∆όση:

ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ
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Προκαλεί εγκαύµατα


