
SILICATE SUPER    
 

 
 
 
 

ΠΡΟΪΟΝ: 

SILICATE SUPER 

 

To SILICATE SUPER  είναι ένας νέας γενιάς διαβρέκτης, μη ιονικό επιφανειοδραστικό 

σκεύασμα, με προσκολλητικές και αντιαφριστικές ιδιότητες. Συνιστάται για συνδυασμό με 

φυτοπροστατευτικά προϊόντα και διαφυλλικά σκευάσματα. Μειώνει την επιφανειακή τάση 

του ψεκαστικού διαλύματος, μεγιστοποιώντας τη διασπορά και την προσρόφηση του 

ψεκαστικού υγρού από την ψεκαζόμενη επιφάνεια. Επιπλέον, ελαχιστοποιεί  τις απώλειες 

λόγω πιθανής έκπλυσης από τη βροχή. 

 

Παρασκευαστής-Συσκευαστής: FARMA-CHEM S.A. 

Υπεύθυνος για την Διάθεση στην Aγορά: FARMA-CHEM S.A. 

 

Περιέχει: 3-(Polyoxyethylene)propylheptamethyltrisiloxane 

Χαρακτηριστικά: pH 7 ±0.5, Ειδικό βάρος: 1.02gm/cm3 

 

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες. 

 
Φάσμα Δράσης / Δοσολογία: 

Συνδυάζεται με όλα τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, διαφυλλικά λιπάσματα, ρυθμιστές 

ανάπτυξης των φυτών. Δόση: 10 κ.εκ./100 λίτρα νερό. 

 

Πλεονεκτήματα: 

 Ιδιαίτερα αποτελεσματικό σε συνθήκες υψηλής σχετικής υγρασίας. 

 Γρήγορη εξάπλωση-διασπορά. 

 Άριστη προσκόλληση.  

 Ενίσχυση της προσρόφησης του ψεκαστικού υγρού. 

 Διαθέτει αντιαφριστικές ιδιότητες. 

 

 

Συνδυαστικότητα: 

Να μη συνδυάζεται με χαλκούχα σκευάσματα στο αμπέλι. Συστήνεται δοκιμή 

συνδυαστικότητας. Επικοινωνήστε με τους κατά τόπους γεωπόνους.  

Παρατηρήσεις: Μειώστε τον όγκο του ψεκαστικού υγρού κατά 30% για να μην υπάρχει 

υπερβολική απορροή.  Ανακινήστε καλά πριν τη χρήση. Να προηγείται δοκιμή 

φυτοτοξικότητας. Συστήνεται η εφαρμογή του μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης της 

ετικέτας. Οποιαδήποτε άλλη χρήση είναι ευθύνη του αγοραστή. 

 
Χρονική σταθερότητα – Συνθήκες αποθήκευσης: 

Στην αρχική του συσκευασία, κλειστό σε δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο. 
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Δηλώσεις Επικινδυνότητας: 
ΠΡΟΣΟΧΗ 

 
 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. 

 Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής. 

 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. 

 

Δηλώσεις Προφύλαξης: 

 Μακριά από παιδιά. Φυλάσσεται κλειδωμένο. 

 Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. 

 Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο. 

 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και 

αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.  

 Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. 

 Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα. 

 Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την Εθνική Νομοθεσία. 

 Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, 

ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης 

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων 2107793777 

 

Πρώτες Βοήθειες:  

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. 

Απομακρύνετε τα μολυσμένα ρούχα.  

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Να πλύνετε τα μάτια με ανοιχτά τα βλέφαρα κάτω από 

τρεχούμενο νερό για 15 λεπτά τουλάχιστον. Αφαιρέστε τυχόν φακούς επαφής. Αναζητήστε 

άμεσα ιατρική βοήθεια.  

Σε περίπτωση κατάποσης: ΜΗΝ προκαλείτε εμετό. Καλέστε το Κέντρο Δηλητηριάσεων ή 

ένα γιατρό αμέσως.  

 


