
Syreopløsning af Nitrogen gødning med Sulphur

Garanteret indhold:
Total kvælstof (N): 15% vægt / vægt (22,5% vægt / volumen)
Urea nitrogen (N): 15% vægt / vægt (22,5% vægt / volumen) 
Svovl (SO3) opløseligt i vand: 40% vægt / vægt (60% vægt / 
volumen)
EF GØDNING

ADVARSLER, håndtering og opbevaring
Forårsager alvorlig øjenskade. Kan ætse metaller. Uro- 
hydrogensulfat (21351-39-3).
Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge / 
læge. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med 
vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette 
kan gøres let at gøre. Fortsæt skylning. Bær 
beskyttelseshandsker / beskyttelsestøj / øjenbeskyttelse / 
ansigtsbeskyttelse. Absorber udslip for at undgå materielle 
skader. Opbevar i ætsende resistent beholder med 
modstandsdygtig indvendig belægning. Omrystes før brug. 
Holde utilgængeligt for børn. Der må ikke spises, drikkes eller 
ryges under brugen af dette produkt. Opbevar i en frisk, tørt 
sted og holde sig væk fra ekstreme temperaturer. Må kun 
opbevares i original 
beholder. Brug produktet i henhold til instruktionerne i denne 
etiket. I tvivlstilfælde, kontakt autoriserede teknikere.

Uise Plus er en vand pH regulator anbefales at 
forbedre resultaterne af de tankblandinger som 
følge af brugen af agrokemiske produkter 
inculding fungicider og blade gødning. Uise 
Plus øger effektiviteten af blade ansøgning 
neutraliserende bicarbonater, calcium og 
magnesuim ioner. Det anbefales til de mest 
vanskelige forhold: hårdt, beskidt, alkalisk vand 
(over pH 7,5) med højt indhold af bicarbonater 
osv Vand korrektion med Uise Plus vil også 
gøre det muligt at låse mange næringsstoffer 
bundet i jorden rodzonen.
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DOSERING og benyttelseTankblandinger: 
Generel dosering til bladgødskning: 20-40 cc / 100 l vand. 
Brug den højeste dosis med de hårdeste og mest alkaliske 
farvande. Den dosis, der skal anvendes, vil afhænge af 
mængden af  carbonater og hydrogencarbonater, der skal 
neutraliseres, og den indledende pH for at sprøjte vand. 
Dosering guide ifølge pH og koncentration af bicarbonater: 
mængde Uise Plus, der skal anvendes pr 1 OOO liter vand 
for at opnå en endelig pH på 6. For mellemliggende 
mængder venligst interpolere.
Fertigation: 50 til 300 ml / m3 gang om ugen for værste 
vandforhold (pH 8 og derover og høje hydrogencarbonater, 
se tabel)

Koncentration af bicarbonaterBegyndelse
s-pH Vand

8.7
8
7.5
7

300 mg/L 

150 cc 
130 cc 
110 cc 
65 cc 

Blandingsinstruktioner

500 mg/L 

310 cc 
290 cc 
250 cc 
210 cc 

1000 mg/L 

590 cc 
560 cc 
400 cc 
350 cc 

1. Fyld tanken op til 80% af sin kapacitet.
2. Start omrører.
3. Tilsæt den nødvendige mængde Uise Plus ifølge 
vandets pH og koncentrationen af  hydrogencarbonater, at 
opnå en pH på 5-6. 4. Tilsæt resten af  agrokemiske 
produkter, én efter én, vente på fuld opløsning. 5. Fyld 
tanken med vand og samtidig holde omrøreren på.

KOMPATIBILITET
Uise Plus er kompatibel med de fleste af gødning og 
agrokemiske produkter normalt anvendes. Det anbefales at 
udføre en test, før fremstilling af blandingen og til at høre 
teknisk autoriseret personale. Spray Plus hjælper med at 
forbedre kompatibiliteten og stabiliteten af  blandingen 
undgå nedbrydningen af  de aktive bestanddele.

FARE 

uise plus® 

SIKKERHEDSSÆTNINGER

Forårsager alvorlig øjenskade. Indeholder: uronium hydrogen 
sulfat (CAS nr 21351-39-3).

Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge / 
læge. KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i 
flere minutter. Fjern kontaktlinser, hvis dette kan gøres let at 
gøre. Fortsæt skylning. Bær beskyttelseshandsker / 
beskyttelsestøj / øjenbeskyttelse / ansigtsbeskyttelse.

Ryst før brug. Holde utilgængeligt for børn. Der må ikke 
spises, drikkes eller ryges under brugen af  dette produkt. 
Opbevar i en frisk, tørt sted og holde sig væk fra ekstreme 
temperaturer. Må kun opbevares i original beholder. Brug 
produktet i henhold til instruktionerne i denne etiket. I 
tvivlstilfælde, kontakt autoriserede teknikere

Ansvarsfraskrivelse: Anbefalingerne og oplysninger kommer 
fra flere forsøg og undersøgelser, der er gennemført, dog 
under anvendelse af produktets flere faktorer ud af vores 
kontrol kan finde sted (tankblandinger, ansøgning, klimatiske 
forhold, etc.). Enhver henstilling skal tjene som en guide og 
tilpasses de lokale forhold.
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