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MOLİBDEN

Bor @)
Demir (Fe)
Mangan (ivfn)
Molibden (fu{o)
Çinko (Zn)

%7.5
% 3.3
% 0.1
% a.6

zAryfANI ve Mff<TARI:

TOPRdKT,AN

100 Gr/ 100 Lt Su
100-200 Gr/ 100 Lt Su
50 Gr / iOü Lt Su
50*i00 Gr / i00 Lt Su
l00 Gr/ 100 Lt Su
100 Gr / 100 Lt Su
100 Gr/ t00 Lt Su

500-1000 Gr / Da
500-1000 Gr / Da
300-5G0 Cr / Da
500-i 000 Gr i Da
500-1000 Gr / Da
500-1000 Gr / Da
500-1000 Gr lDa
100-200 Gr / Da

malatçı firnıa, tavsiyelerine uyularak kuil4nıidığında ürünün kalitesini garanti eder. Anca.k hatalı kuljanım

ve karışımlardan dolayı doğabilecek olumsuziuklar firmanın garantisi dışındadr. Hatalı kullanım

ve

depolama şartlarından kaynaklanabilecelt soruniar (tcksitite, kalıntılar, etkili olmayış r,e vs.) kullanicının

sorumIu luğundadır.

çözthn@ÜĞİı

Suda, tavsiye edilen konsantrasyoniarda çözüniir ve hiçbir şekiide çökmez ve kalıntı bırakmaz.

DErOLAMA SARTLARI

Orijinal ambalajında normai şartlar altında (serin ve kuru yerlerde) muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş
ışiğına mafuz bırakmayınız. Normal şartlaıda eı az 3 yıl süre ile fiziksel ve kimyasal
muhafaia
- özetfikferhi
it_ l ,^
eder. Depolurrr r,okİrğı + 5 ita + 4b'C derec" arasında,olnalıdır.
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kullanınız.
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UyAR.,ü,.4.s.:

"Çocutiaİaan ve gıdalardan uzak tutunu,
*Asla uygun doz oranlannl aşmaytnız ve sadece gerekli olan yerlerde
*Gübreleme esnasında maske, eldiven ve göz!ük kullanınız.
*Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz teması halinde bol su ile yıkayınız.
+Kullanıimış oian boş ambalajları başka amaçiarla kullanmayıp imha ediniz.
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Üretim tarihinden itibaren üç yıldır
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