
E-Mix
Zmiękcza i uzdatnia wodę stosowaną do oprysków środkami ochrony roślin i nawozami dolistnymi

INFORMACJE PODSTAWOWE
Działanie wielu środków ochrony roślin i nawozów może zostać ograniczone, jeśli stosowane są w
połączeniu z wodą o odczynie zasadowym, twardą, zasoloną, zanieczyszczoną
nierozpuszczalnym osadem lub wapniem, magnezem czy wodorowęglanami. W takich warunkach
środki ochrony roślin i nawozy dolistne podatne na hydrolizę mogą ulegać degradacji lub
wytrąceniu. Powoduje to pogorszenie ich działania na skutek zmniejszenia się ilości substancji
aktywnej. Ma to szczególne znaczenie przy napełnianiu opryskiwacza kilkoma produktami.
SKŁAD
E-mix to mieszanina substancji zmiękczających i uzdatniających wodę stosowaną do oprysków
środkami ochrony roślin i nawozami dolistnymi:
• Skompleksowane zakwaszacze obniżające pH i ograniczające hydrolizę;
• Polimery długołańcuchowe zmiękczające wodę;
• Związki chelatujące izolujące zanieczyszczające kationy;
• Środki buforujące poprawiające mieszalność roztworu;
• Substancje rozprzestrzeniające i utrwalające oprysk na powierzchni liści.
PŁYN WSKAŹNIKOWY
Odmierz 1 litr wody przeznaczonej do oprysku. Dodaj 1 dawkę (0,5 ml = 1 naciśnięcie pompki)
płynu wskaźnikowego aby uzyskać kolor początkowy. Kontynuuj dodawanie płynu wskaźnikowego
do momentu uzyskania koloru żółtego/bursztynowego. 
Przy pH 5.0 i powyżej woda jest niebieska.
Poniżej pH 4.9 woda zmienia kolor na zielony.
Przy pH 4.3 i poniżej woda staje się żółta.
Każde 0,5 ml płynu wskaźnikowego dodanego do próbki wody odpowiada potrzebie dodania 250
ml E-mix do 1000 litrów cieczy roboczej.
Przykłady:
Miękka woda                           0,5 l/1000 l wody           (0,05 % lub 100 ml/200 l)
Średnio twarda woda              1,0 l/1000 l wody           (0,1 % lub 200 ml/200 l)
Twarda woda                           2,0 l/1000 l wody           (0,2 % lub 400 ml/200 l)
Wodę należy sprawdzać regularnie, ponieważ jej pH może często ulegać zmianie.
PRZYGOTOWANIE CIECZY ROBOCZEJ
E-mix należy dodawać do cieczy roboczej jako pierwszy. Trzeba go dobrze wymieszać z wodą
przed rozpoczęciem dodawania środków ochrony roślin czy nawozów dolistnych.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA
H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. 
Niebezpieczeństwo
P264 Dokładnie umyć ręce po użyciu.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę 
oczu/ochronę twarzy.
P301+330+331 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Wypłukać 
usta. NIE wywoływać wymiotów.
P305+351+338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: 
Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki 
kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P303+361+353 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ 
(lub na włosy): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. 
Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.
P405 Przechowywać pod zamknięciem.
Zawiera: kwas ortofosforowy
PARAMETRY JAKOŚCIOWE
pH: 2 ± 1
gęstość: 1,15 g/cm3 ± 0,1

Podmiot wprowadzający produkt do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
Cheminova Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 212 A, 02-486 Warszawa
Tel.: (0048) 22 571 40 50, Faks: (0048) 22 571 40 51
E-mail: cheminova.polska@fmc.com
Środek został wprowadzony do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 
5 ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. Nr 147, poz. 1033)

Producent: Headland Agrochemicals Ltd., Rectors Lane, Pentre, Flintshire, CH5 2DH, UK. 
Tel: + 44 (0) 1244 537370 Fax: + 44 (0) 1244 532097 

E-mail: flintshire.enquiry@fmc.com   www.headland-ag.co.uk
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Zawartość: 1 litr
Pakowane w kartony 12 x 1 litr

Wyprodukowano w Wielkiej Brytanii
Numer partii: na opakowaniu
Termin ważności: 3 lata od daty produkcji
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