Techninių duomenų lapas

EB TRĄŠOS
Magnio sulfatas su mikroelementais 13+34
13 % MgO, vandenyje tirpus magnio oksidas (7,8 % Mg)
34 % SO3, vandenyje tirpus sieros trioksidas (13 % S)
4 % Mn, vandenyje tirpus manganas
1 % Zn, vandenyje tirpus cinkas
Versija 5.3

Spausdinimo data: 2013-02-19

Cheminė analizė:
• Magnio sulfato heptahidratas
(MgSO4·7H2O), apskaičiuotas kaip MgSO4
• Kristalizacijos vanduo (H2O)
• Mangano sulfatas (MnSO4)
• Cinko sulfatas (ZnSO4)
• K2SO4, CaSO4, KCl, NaCl
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Granulometrija:
• < 1.0 mm
• d50 [mm]
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Fizikinės savybės:
• pH (5 % tirpalas)
apie 4 prie 25 °C
• Tirpumas vandenyje
v (Combitop) = 50 % prie 20 °C (68 °F)
lengvai tirpsta, praktiškai be nuosėdų; visada intensyviai įmaišyti druską į vandenį ar tirpalą
or solution
Laikymas:
• Tūrinis tankis
• Tūrinis tankis (supakuoto produkto)
• Natūraliojo šlaito kampas

apie 1050 kg/m³
apie 1200 kg/m³
ca. 34 °

Laikyti vėsioje ir sausoje vietoje. Laikant pernelyg didelio slėgio ir didelių temperatūros svyravimų
sąlygomis produktas gali sukietėti. Sukietėjusį produktą galima susmulkinti padaužius maišus.
Naudojimas:
EPSO Combitop® - tai greitai veikianti ir veiksminga priemonė, skirta tręšimui per lapus, kuri naudojama
siekiant apsaugoti augalus nuo matomo ir subklinikinio magnio, sieros, mangano ir cinko trūkumo ir jį
kontroliuoti, tokiu būdu pagerinant augalų derlių ir kokybę.
Maišant cisternoje su kitomis trąšomis ir/arba žemės ūkiui skirtais chemikalais, visada reikia laikytis
gamintojo nurodymų. Prieš įmaišant kitus žemės ūkiui skirtus chemikalus, EPSO Combitop® reikia visada
sumaišyti.
Mūsų produktas yra pagamintas iš nerafinuotos natūralios kilmės kalio druskos ir jį leidžiama naudoti
ekologiniuose ūkiuose pagal Reglamentus (EB) Nr. 834/2007 ir (EB) Nr. 889/2008.

® = registruotas K + S grupės įmonių prekės ženklas
Aukščiau nurodyti duomenys pateikiami remiantis mūsų nuolatine kokybės valdymo sistema. Jie neatleidžia produkto naudotojų nuo pareigos
atlikti patikrinimą perimant pristatytą produktą. Duomenys pateikiami tik informavimo tikslais ir jų nereikia laikyti garantija. Naudotojai patys
privalo nustatyti, ar produktas yra tinkamas naudoti pagal paskirtį.
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