
NET:  500 ml

İmal Tarihi
Seri No:
Net Miktarı: 500 ml
Satış Fiyatı:

Fosfolipidler, Etil formik asit, yağ asitleri 
etoksilikatlarının karışımı........%80
Diğer Maddeler.......................%20
Toplam..................................%100

Genel Bilgiler:
Brandt TruAid penetrasyon arttırıcı, yaprak yüzeyinde iyi bir 
kaplama sağlayan, köpürmeyi engelleyen bir üründür. Brandt 
TruAid ilaçlama tankındaki suyun pH ‘sını düzenler ve zirai 
ilaçların alkali hidrolizi ile bozulma risklerini azaltır. Özel 
bileşenleri sayesinde toz formülasyonların tank karışımında 
yaşanan olumsuzlukları giderir ve çoklu ilaç karışımlarının 
yapılabilirliğini ar ttırır. Püskür tülen çözeltinin rüzgarla 
savrularak dağılmasını engelleyerek hedefe ulaşan çözelti 
miktarı üzerine olumlu etki yapar. Sürekli kullanımı ile tanklar ve 
ilaçlama ekipmanlarının temizliğini sağlar.

Kullanım Bilgileri: Öncelikle tankın 2/3 ‘ünü su ile doldurunuz. 
İhtiyaç duyduğunuz dozda Brandt TruAid‘i ilave ederek 
karıştırınız. Uygulanacak tarım ilacını ekleyiniz karıştırmaya 
devam ediniz. Karışım yapılmak isteneniyorsa diğer kimyasal 
veya gübreleri de ekleyip tankın geri kalan kısmını su ile 
tamamlayınız. Yapılacak ilaç karışımları için önce ön test 
yapılması tavsiye edilir.

İlk Yardım: Göze temas ettiği zaman, gözlerin açık olmasını 
sağlayın ve 15-20 dakika kadar dikkatlice yıkayın. Bulaşan 
gözde kontak lens varsa ilk 5 dakika içerisinde mutlaka 
çıkartınız. Doktara başvurunuz. Deri ile temasında bulaşık alanı 
15-20 dakika boyunca iyice yıkayınız. Tedavi tavsiyeleri için 
doktora başvurunuz.

Dikkat: Boşalan ambalajları iyice yıkayıp usulüne uygun olarak 
imha ediniz. Ürünün sucul alanlara bulaşmasını engelleyiniz.

Uyarı: Bakır içeren preperatlar ile karıştırmayınız.

Kullanım Şekli 100 L. suda:
Orta dereceli alkali sularda....................30-60 ml
Yüksek alkali sularda..........................60-125 ml

Depolama: Su ve yiyeceklerle bulaşmayacak şekilde ağzı kapalı ve 
orjinal ambalajında çocukların ve hayvanların erişemeyeceği bir 
yerde havadar, serin ve doğrudan güneş görmeyen alanlarda kilit 
altında muhafaza ediniz. Normal depolama şartlarında ve orjinal 
ambalajında açılmadan depolandığı takdirde fiziksel ve kimyasal 
özelliklerinde en az 2 yıl değişiklik olmaz.

Firma Beyanı: Firma ürünün hatalı depolama veya hatalı uygulama 
veya tavsiyelere uymadaki eksiklik sonucu oluşacak zarar için 
sorumluluk kabul etmeyeceğimizi beyan ederiz.
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RUHSAT SAHİBİ VE İTHALATÇI FİRMA:
Agrobest Grup
Tarım İlaçları Toh. İml. İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş.
Atatürk Mah. Kazım Karabekir Cad. No:61 Ulucak Mevkii
Kemalpaşa-İzmir/Türkiye
Tel: +90 232 877 17 70  Fax: +90 232 877 17 71
www.agrobestgrup.com

ÜRETİCİ FİRMA

® TM“Brandt  ve TruAid  markaları, Brandt Consolidated Inc’nin kayıtlı ve tescilli marka ve logolarıdır.


