Інструкція для застосування

ТRIUNE

ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ З ГНОЄМ
ТА БІОЛОГІЧНИМИ ВІДХОДАМИ
Активні Інгредієнти:
pH скоригований поліамінокарбоксилат……......41%
Пропіленгліколь.................................................. ..5%.
Наповнювачі……………………………….... .54%
Сумарно ......................................................... 100%
ДЛЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИКОРИСТАННЯ
ОБЕРЕЖНО: ЗБЕРІГАТИ В НЕДОСТУПНОМУ ДЛЯ ДІТЕЙ ТА ДОМАШНІХ
ТВАРИН МІСЦІ
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ
Triune призначений для використання з тваринним гноєм і твердими
біологічними відходами для зниження втрат азоту та фіксації фосфату в ґрунті,
коли добриво вноситься на поля. Triune допомагає зменшити запах за рахунок
зменшення втрат аміаку в гної та твердих біовідход
.
НОРМА ВНЕСЕННЯ TRIUNE В ГНОЄВУ ЛАГУНУ
ТА В ПРИМІЩЕННІ З ЩІЛИННИМИ ПІДЛОГАМИ:
1,0 л на 30 тонн гною свиней
1,0 л на 70 тонн гною корів
ВНЕСЕННЯ СУХОГО ГНОЮ
Застосовувати Triune протягом 48 годин від внесення гною на поле.
Рекомендована норма внесення 1.3 л -2.2 л на гектар.
ОСОБЛИВОСТІ ВНЕСЕННЯ TRIUNE В ТВАРИННИЦЬКОМУ
ПРИМІЩЕННІ З ЩІЛИННИМИ ПІДЛОГАМИ
TRIUNE вноситься в підлогові щілини для змішування з рідким гноєм.
На момент внесення TRIUNE, ємності збору гною, повинні були заповнені на
15%-25% рідким гноєм. Додайте повну кількість TRIUNE відповідно до
рекомендацій.
ОСОБИСТА ГІГІЄНА
Шкідливе при ковтанні. Уникайте контакту зі шкірою та очима. Уникайте
вдихання пари або аерозолю. Зніміть і вимийте забруднений одяг перед
повторним використанням. Ретельно мийте руки перед їжею, курінням чи
відвідуванням туалету.

ЗАПАХ

ПОЖИВНІ РЕЧОВИНИ

ЗБЕРІГАННЯ І ПОВОДЖЕННЯ
Не допускайте попадання в їжу або корми при зберіганні
або захороненні. Не дозволяйте цьому продукту
забруднювати водні джерела. Запобігайте зворотному
перетіканню рідини в колодязі або струмки. Уникайте
неправильної утилізації надлишкового розпилення
суміші
або
промивання.
УМОВИ ПРОДАЖУ, ОБМЕЖЕННЯ ГАРАНТІЇ І
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
Умови продажу: Виробник ТОВ АгроТек та продавець в
Україні ПП Віта-Агро пропонують цей продукт для продажу за
умов, що покупець і всі користувачі прийняли наступні умови
продажу і гарантії.
Обмеження гарантії: ТОВ АгроТек гарантує, що даний
виріб відповідає хімічним опису на етикетці і належно
придатний для цілей, зазначених в напрямках використання на
етикетці з урахуванням ризиків, зазначених нижче. ТОВ
АгроТeх не дає жодних інших гарантій. Немає жодних гарантій
придатності для продажу і немає жодних гарантій, що виходять
за рамки опису цієї етикетки.
Притаманні ризики: Вважається, що вказівки щодо
використання є надійними, і слід їх дотримуватися.
Покупець бере на себе ризики, пов'язані з використанням
продукту, всупереч інструкціям щодо етикетки або внаслідок
надзвичайних умов.

СУХІ РЕЧОВИНИ

Обмеження відповідальності: ТОВ АгроТек не несе відповідальність за
спеціальні, випадкові або непрямі збитки в результаті використання чи
поводження з даним продуктом, а жодні претензії будь-якого типу не повинні
бути більшими за купівельну ціну продукту, відповідно до якого було отримані
ці збитки.
Виготовлено для АгроТек, 25055 В. Веллеу. Парквей,
Олейте, Канзас
ПРАКТИЧНИЙ ДОГЛЯД
ПРИ КОВТАННІ: НЕ викликайте блювоту. Дати велику кількість води.
Зверніться до лікаря. Ніколи не давайте нічого в рот людині, яка втратила
свідомість.
ПРИ ПОТРАПЛЯННІ В ОЧІ: НЕГАЙНО промийте очі великою кількістю
води, щонайменше 15 хвилин. Якщо подразнення очей не проходить, зверніться
до лікаря.
ПРИ ПОПАДАННІ НА ШКІРУ: Мити милом і водою протягом 15 хвилин.
Якщо подразнення не проходить, зверніться до лікаря.
ВАГА 11.64 кг на 10 літрів

