
Fatty alcohol ethoxylated

Διανομέας και υπεύθυνος για την τελική 
συσκευασία και σήμανση: 
SIPCAM ΕΛΛΑΣ Μον. ΕΠΕ. Ήρας 3, 194 00 Κορωπί, 
Τηλ. 210 522 3834
Παρασκευαστής: 
SIPCAM SpA, Ιταλία

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: Μην τρώτε, πίνετε ή 
καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό 
το προϊόν. Να φοράτε προστατευτικά 
γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα 
ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρό-
σωπο.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑ-
ΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για 
αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επα-
φής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκο-
λο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέ-
σως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το 
δοχείο ή την ετικέτα.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:
210 77 93 777

Δόση: Χρησιμοποιείται στην κανονική 
δόση των 50 κ.εκ. ανά 100 λίτρα ψεκαστι-
κού υγρού.
Ανακινήστε την φιάλη πριν τη χρήση και 
προσθέστε το, υπό συνεχή ανάδευση, στο 
ψεκαστικό υγρό που έχετε ήδη ετοιμάσει.

Για να αποφύγετε κινδύνους για την 
ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, 
ακολουθήσετε τις οδηγίες χρήσης.

Supersonic
Διαβρεκτικό για γεωργική χρήση 

με δράση κατά του αφρού

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΜΕ ΑΕΡΟΨΕΚΑΣΜΟΥΣ

Προκαλεί σοβαρή 
οφθαλμική βλάβη

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 500 κ. εκ.

Η προσθήκη του SUPERSONIC στο ψεκαστι-
κό υγρό είναι πάντα χρήσιμη καθώς ενισχύ-
ει την αποτελεσματικότητα του ψεκασμού, 
προσδίδοντας στο ψεκαστικό υγρό αυξημένη 
διαβρεκτικότητα και αιωρηματικότητα εμποδί-
ζοντας ταυτόχρονα τον σχηματισμό αφρού. 
Όταν πρέπει να καταπολεμηθούν έντομα 
όπως ψύλλα, αφίδα κ.ά. αλλά και τα ακάρεα, 
που προστατεύονται από κηρώδεις εκκρίσεις 
ή σχηματισμούς των φυτών, τότε η προσθή-
κη του SUPERSONIC είναι απαραίτητη ώστε 
να προσδώσει στο φυτοφάρμακο την καλύτε-
ρή του αποτελεσματικότητα. 
Συνδυαστικότητα: Είναι αναμείξιμο με όλα 
τα σκευάσματα. Σε περίπτωση μειγμάτων να 
ακολουθείτε τις οδηγίες των γεωργικών φαρ-
μάκων που χρησιμοποιούνται. Αναβάλετε 
τους ψεκασμούς και την συγκομιδή για τόσο 
χρονικό διάστημα όσο απαιτείται από τα γε-
ωργικά φάρμακα που χρησιμοποιούνται. Σε 
περίπτωση μειγμάτων να ακολουθείτε το με-
γαλύτερο διάστημα.
Προσοχή: Να χρησιμοποιείται αποκλειστικά 
για γεωργική χρήση. Κάθε άλλη χρήση είναι 
επικίνδυνη.
Οι φιάλες να ξεπλένονται υπό πίεση ή να γίνε-
ται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος 
τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και αφού κα-
ταστραφούν με τρύπημα, για τη διασφάλιση 
της μη περαιτέρω χρήσης τους, τελικά εναπο-
τίθενται σε σημεία  συλλογής, για ανακύκλω-
ση ή ανάκτηση ενέργειας.G
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Ημερ. Παραγωγής: 
Αριθμός Παρτίδας: Βλέπε επί της συσκευασίας

Εγγυημένη Σύνθεση:  Fatty alcohol ethoxylated  ...... 20% 
Sililicon (καθαρ. 99% Μin)  ... 0,5% 
Βοηθητικές ουσίες: έως  ....... 100%

Αρ. Μητρώου:
4212/21-06-2007


