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Indeholder stoffer til at blødgøre hårdt vand, justere pH og dæmpe skum.
Kun til professionelt brug i jordbruget.

Advarsel

2014.04

H315
H319
H335
P261
P280

Forårsager hudirritation.
Forårsager alvorlig øjenirritation.
Kan forårsage irritation af luftvejene.
Undgå indånding af tåge/spray.
Bær beskyttelseshandsker / beskyttelsestøj /
øjenbeskyttelse / ansigtsbeskyttelse.
P312
I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION
eller en læge.
P304+340 VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og
sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter
vejrtrækningen.
P305+351 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere
+338
minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let.
Fortsæt skylning.
P302+352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.

INDHOLD:

5 liter

Produceret af:
De Sangosse Ltd. Cambridge, UK

Distribution:

Nordisk Alkali
Anemonevænget 2,
4330 Hvalsø,
Tlf. 4649 1171
www.nordiskalkali.dk
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Side 2

BRUGSANVISNING
X-Change anvendes til at ”konditionere” en sprøjteopløsning, så den optimale effekt opnås.
Indholdsstofferne blødgør vandet og regulerer pH samt virker skumdæmpende.
Anvendelse
X-Change kan anvendes i alle situationer og på alle tidspunkter, hvor der er behov for vandkonditionering eller pH-justering. X-Change neutraliserer kalcium- og magnesiumioner i
hårdt vand. Desuden sænkes pH til omkring 5.
X-Change bruges eksempelvis sammen med glyphosat og ukrudtsmidler i roer, men anvendes også i frugtplantager og i grøntsager.
Dosering
Anvend indtil 0,25 % af sprøjtevæsken (0,25 l pr. 100 l vand).
Vandbetegnelse

Grader dH

Dosering i %

Mængde pr.1.000 l vand

Blødt

Under 8

0,1

1,0 l

Mellemhårdt

8 -18

0,15

1,5 l

Hårdt

18 -24

0,2

2,0 l

Meget hårdt

Over 24

0,25

2,5 l

Opblanding
X-Change tilsættes inden planteværnsmidlet
1. Fyld tanken med halv vandmængde og start omrøring
2. Tilsæt X-Change
3. Tilsæt øvrige midler
4. Fyld op med resterende mængde vand
Bortskaffelse
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere
kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelsen. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken. Emballagen må ikke genbruges.
Opbevaring
Opbevares tørt og køligt, men frostfrit.

