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ΤΥΠΟΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΣ 

ΛΙΠΑΣΜΑ ΕΚ  
Λίπασμα N, P 

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 

Άζωτο (N) ολικό    3,0% β/β 

Φώσφορος (P2O5), υδατοδιαλυτός 15,0% β/β 

ΦΥΣΙΚΟ - ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 
pH: 1 περίπου. 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ - ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ 
Φιάλες πολυαιθυλενίου 1L, με καθαρό βάρος 1,15Kg ± 2%. 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 
Να φυλάσσεται στην αρχική του συσκευασία, σε ξηρό και 
δροσερό μέρος σε θερμοκρασίες μεταξύ 5

ο
C και 35

ο
C, για 

να διατηρηθεί σταθερό για τουλάχιστον 3 χρόνια.  

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ/ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 
Διαβρωτικό Δέρματος, Κατηγ. 1Α: H314: Προκαλεί σοβαρά 
δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες.  
P101: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας 
τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. P102: Μακριά 
από παιδιά. P264: Πλύνετε σχολαστικά μετά το χειρισμό. 
P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά 
ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/ 
πρόσωπο. P301+P330+P331: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 
ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε το στόμα. ΜΗΝ προκαλέσετε 
εμετό. P304+340: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε 
τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να 
ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. 
P305+P351+P338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ 
ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. 
Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι 
εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. P501: Διάθεση του 
περιεχομένου/περιέκτη σε εγκεκριμένη μονάδα αποκομιδής 
απορριμμάτων. 

 

 

 

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Υγρό διάλυμα με ιδιότητες ρύθμισης του pH, με υψηλή 
περιεκτικότητα σε φώσφορο και άζωτο. Η όξινη σύστασή 
του, επιτρέπει τη μείωση του pH του ψεκαστικού 
διαλύματος διαφυλλικών εφαρμογών,  αποφεύγοντας έτσι 
πολύ αλκαλικά διαλύματα.  
Το REGULSER RED εμπεριέχει δείκτη pH (δείκτη αλλαγής 
χρώματος) ο οποίος διατηρεί κόκκινο χρώμα για τιμές pH 
κάτω του 4,2 και κίτρινο χρώμα για τιμές pH άνω του 6,3. 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
Προϊόν ειδικά σχεδιασμένο για τη βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας των διαφυλλικών εφαρμογών 
λίπανσης και φυτοπροστασίας, μέσω της αντιμετώπισης 
προβλημάτων που σχετίζονται με υπερβολικά αλκαλικά 
ψεκαστικά διαλύματα. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί 
ως καθαριστικό μέσο του εξοπλισμού διαφυλλικών 
εφαρμογών. 

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ (για τελικό pH 6) 

pH  
νερού 

Δόση  
(ανά 1000L νερού) 

pH  
νερού 

Δόση 
(ανά 1000L νερού) 

8 800 cc 9,5 1200 cc 

8,5 850 cc 10 1600-1650 cc 

9 1000 cc 10,5 1800-2000 cc 

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 
Δεν πρέπει να αναμειγνύεται με προϊόντα ασβεστίου ή 

χαλκού. 

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ, ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ 
Εγγυόμαστε το περιεχόμενο, τις ιδιότητες και την ποιότητα 
του σκευάσματος, μόνον όταν αυτό βρίσκεται σφραγισμένο 
στην αρχική του συσκευασία. Διάφορες παράμετροι, πέρα 
από τον έλεγχό μας, όπως η προετοιμασία του μείγματος, 
οι δόσεις εφαρμογής, η τεχνική της εφαρμογής, οι καιρικές 
συνθήκες κ.ά., μπορεί να επηρεάσουν την 
αποτελεσματικότητα του προϊόντος. Ο χρήστης 
αναλαμβάνει την ευθύνη για ζημίες που τυχόν προκληθούν 
σε καλλιέργειες, στο έδαφος ή/και στον ίδιο, ως 
αποτέλεσμα της μη τήρησης των οδηγιών χρήσης που 
αναγράφονται επί της συσκευασίας ή ως αποτέλεσμα 
ακατάλληλης αποθήκευσης του προϊόντος. Συνιστάται η 
χρήση του προϊόντος υπό τις συμβουλές γεωτεχνικού. 
Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνον σε περίπτωση 
διαπιστωμένης ανάγκης. Μην υπερβαίνετε τις 
συνιστώμενες δόσεις. Διαβάστε προσεκτικά το δελτίο 
δεδομένων ασφαλείας του προϊόντος. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΚΙΝΔΥΝΟΣ 
 
 

Polígono Industrial Ingruinsa       
Av.D.Jerónimo Roure,Parc.45      

Tel.+34 962 691 090 - Fax.+34 962 690 963 
46520 Puerto de Sagunto - Valencia – España 

servalesa@servalesa.com 
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ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ-ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ 

ΕΕΛΛΛΛΑΑΓΓΡΡΕΕΤΤ   ΑΑΒΒΕΕΕΕ   
Θέση Ξηροπήγαδο, 19600 Mάνδρα Αττικής 
Τηλ. 210 5550431  Fax: 210 5556100 
www.ellagret.gr   

ΑΝΑΚΙΝΗΣΤΕ ΚΑΛΑ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 

 

http://www.ellagret.gr/

