ООД

КАТАЛОГ
ЛИСТНИ ТОРОВЕ

ЛИСТНИ ТОРОВЕ

Плод - вит Жита
Плод - вит Маслодайни
Плод - вит Царевица
Плод - вит Пасища
Плод - Нитромаг
Плод - вит Бор
Плод - вит Фосфор
Плод - вит Молибден
Плод - вит Титанит
Плод - вит Сяра
Плод - вит Алкалин Р.К. 10'20
Плод - вит Примус семена
Хелат Mn
Хелат Zn
Хелат Cu
Хелат Fe
Силвит
Фастер /прилепител/

УСПЕХЪТ ДА ПОЛУЧАВАТЕ ВИСОК ДОБИВ
И КАЧЕСТВЕНА ПРОДУКЦИЯ
да се спазват технологичните операции
по подготовка на почвата, нейната обработка,
сеитба, дълбочина на посева,
качество на семената, температура и др.
Пълноценно и балансирано хранене,
ключ към успеха!
Бъчвата на Либих

Влияние на агротехническите параметри
за формиране на реколтата

Взаимодействие микро и
микроелементите в растенията

ПЛОД - ВИT КАЛЦИЙ

ПЛОД - ВИT РK 10:18

TYTANIT

магнезиев сулфат

ПЛОД - ВИТ ЖИТА

ПЛОД - ВИТ БОБОВИ

ПЛОД - ВИТ МАСЛОДАЙНИ

ПЛОД - ВИТ ЦАРЕВИЦА

ПЛОД - ВИТ КАРТОФИ

ПЛОД - ВИТ ЦВЕКЛО

ПЛОД - ВИТ БОРОСУЛФ

ПЛОД - ВИТ PHOSPHO

ПЛОД - ВИТ OPTY

ПЛОД - ВИТ NITRO

ПЛОД - ВИТ KALI

ПЛОД - ВИТ UP

ПЛОД - ВИТ QUALITY

ПЛОД - ВИТ ENERGY

ПЛОД - ВИТ ACTION

ОПТИ - КАЛ

ПЛОД - ВИТ НИТРОМАГ

ПЛОД - ВИТ МОЛИБДЕН

карбамид

МИКРОВИТ Zn - 112

МИКРОВИТ Mn - 150

МИКРОВИТ Fe - 75

Не се препоръчва смесване на торове

ПЛОД - ВИТ UP
ПЛОД - ВИТ QUALITY
ПЛОД - ВИТ ENERGY

ПЛОД - ВИТ ACTION

МИКРОВИТ Cu - 80

ПЛОД - ВИТ KALI

МИКРОКОМПЛЕКС

ПЛОД - ВИТ NITRO

ПЛОД - ВИТ КАЛИЙ

Да се използва пряко след приготвянето (напр. от твърда вода и високо рН - особено в
този случай препоръчваме препарати от ПроАква и Фастер, които подобряват физико химични свойства на водата)

ПЛОД - ВИТ OPTY

ХЕЛАТ Zn 14

Може да се смесва безопасно в препоръчваните концентрации

ПЛОД - ВИТ PHOSPHO

ХЕЛАТ Fe 13

ПЛОД - ВИТ БОРОСУЛФ

ХЕЛАТ Mn 13

ПЛОД - ВИТ ЦВЕКЛО

GROWON

ПЛОД - ВИТ КАРТОФИ

ХЕЛАТ Cu 14

ТАБЛИЦА ЗА СМЕСВАНЕ НА ТОРОВЕ

ПЛОД - ВИТ ЦАРЕВИЦА

ПЛОД - ВИТ ФОСФОР

ПЛОД - ВИТ МАСЛОДАЙНИ
ПЛОД - ВИТ НИТРОМАГ

ОПТИ - КАЛ

ПЛОД - ВИТ МОЛИБДЕН
карбамид

ПЛОД - ВИТ БОР

ПЛОД - ВИТ ЖИТА

ПЛОД - ВИТ ЦИНК - БОР

ПЛОД - ВИТ БОБОВИ

АЛКАЛИН PK 5:25

магнезиев сулфат

АЛКАЛИН PK 10:20

TYTANIT

АЛКАЛИН К+Si

ПЛОД - ВИT РK 10:18

АЛКАЛИН КB+Si

ПЛОД - ВИT КАЛЦИЙ
МИКРОВИТ Zn - 112
МИКРОВИТ Mn - 150
МИКРОВИТ Cu - 80
МИКРОВИТ Fe - 75

МИКРОКОМПЛЕКС

ПЛОД - ВИТ КАЛИЙ

ХЕЛАТ Zn 14

ХЕЛАТ Mn 13

ХЕЛАТ Cu 14

ХЕЛАТ Fe 13

GROWON

ПЛОД - ВИТ ФОСФОР

ПЛОД - ВИТ ЦИНК - БОР

ПЛОД - ВИТ БОР

АЛКАЛИН PK 10:20

АЛКАЛИН PK 5:25

АЛКАЛИН КB+Si

АЛКАЛИН К+Si

Серия течни, концентрирани,
многосъставни торове
за долистно подхранване
на земеделските култури
Долистно подхранване, това е бързия, ефективния и много удобен начин за
подхранване на растенията. Дава възможност прецизно да се снабдят растенията
със съответната доза на макро- и микроелементите.

Плод - вит ...

Този метод има все по-голямо значение във връзка с чистото появяване на неблагоприятни климатични условия,
които затрудняват асимилиране на макро- и микроелементите от корените, както и въвеждане за отглеждане на
сортове от растения, на които големите добиви и качеството се получават за сметка на намалената абсорбираща
повърхност на коренната система.

Използването на долистен тор в така наречените критични фази на развитието
на растенията, когато коренната система не е в състояние да абсорбира достатъчно
количеството на хранителни съставки при много интензивно нарастване на
биомасата, това е най - добрият начин на снабдяване на отглежданите растения с
химически елементи, които имат голямо значение за тяхното правилно развитие.
Торовете от серия Плод-вит увеличават устойчивостта на растенията срещу
заболяванията, увеличават добивите и подобряват качеството им.
Всеки един от торовете съдържа съответно подбраната комбинация от съставките, в
количествата и пропорции пригодени към хранителните изисквания на отделните сортове
растения.
Всичките микроелементи са хелатирани от EDTA и затова напълно се усвояват от
растенията. Всичките хранителни съставки са напълно разтворими във вода.
Плод-вит - ЕС ТОРОВА - съгласно с Разпореждането (ЕС) номер 2003/2003 на
Европейския Парламент и Съвет. Произвеждани са съгласно с ИНТЕГРАЛНА СИСТЕМА
ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО И ОКОЛНАТА СРЕДА ISO 9001:2001, ISO
14001:2005.

Плод - вит ... Жита
Долистен тор предназначен за есенни и пролетни жита и плантации за семенни треви
СЪДЪРЖАНИЕ НА СЪСТАВКИТЕ (тегловни %): общ азот (N) 15,0 (N-NH2 15,0); магнезиев
оксид (MgO) 2,0; мед (Cu) 0,900; желязо (Fe) 0,800; манган (Mn) 1,100; молибден (Mo) 0,005;
цинк (Zn) 1,000. Cu, Fe, Mn, Zn хелатирани от EDTA. Всички хранителни съставки са
разтворими във вода.
Плод-вит Жита - да се използва във вид на воден разтвор или съвместно
с разтвора на карбамид, МАГНЕЗИЕВ СУЛФАТ и съответния проверен пестицид в дози препоръчани от производителя посочени по-долу. Среден разход на полезната течност е 30 л/дка.

ЖИТА

Срокове на
използване на тора

ПРОЛЕТ

фаза на
разклоняване
разпъпване на
стеблото

ЕСЕН

фаза 3-4 листа

Оптимален състав на полезната течност. Среден разход на полезната течност е 30л/дка.

карбамид
разтвор до 15%
(до 4,5 кг карбамид)
разтвор до 8%
(до 2,4 кг карбамид)

-

МАГНЕЗИЕВ СУЛФАТ

Плод - вит Z

доза при всяко пръскане

еднократни дози [л/дка]

2,5% (0,75 кг)
на МАГНЕЗИЕВ СУЛФАТ
монохидратен или
5% (1,5 кг) седмохидратен

1
1,5

както в пролетното подхранване

1,5

ТРЕВИ - семенни плантации
Препоръчани дози на тора - 0,2 литра върху 1 декар при всяко пръскане.
Препоръчват се 2 пръскания заедно с 6% воден разтвор на карбамид и 2,5%
разтвор на монохидратен МАГНЕЗИЕВ СУЛФАТ или 5% от седмохидратен.

Двукратното пръскане с течността с препоръчвания състав води
до увеличаване на добива с 80 кг от декар.

Плод - вит ... Маслодайни
Тор предназначен за пролетната и есенната рапица, горчица и слънчоглед
СЪДЪРЖАНИЕ НА СЪСТАВКИТЕ (тегловни %): общ азот (N) 15,0 (N-NH2 15,0); магнезиев
оксид (MgO) 2,5; бор (В) 0,500; мед (Cu) 0,100; желязо (Fe) 0,500; манган (Mn) 0,500; молибден
(Mo) 0,005; цинк (Zn) 0,500. Cu, Fe, Mn, Zn хелатирани от EDTA. Всички хранителни съставки са
разтворими във вода.
Плод-вит Маслодайни - да се използва долистно във вид на воден разтвор
или съвместно с воден разтвор на карбамид (до 12% за рапица, 6% за горчица) и
МАГНЕЗИЕВ СУЛФАТ монохидратен (2,5%) или седмохидратен (5%). Също
така, може да се прибави изпитан пестицид в долната доза препоръчана от
производителя.

Среден разход на полезната течност е 30 л/дка.
Брой
пръскания

Плод - вит
Маслодайни
еднократни дози [л/дка]

есенно - 1

0,3

пролет - 2

0,2

пролетна
РАПИЦА ГОРЧИЦА

2

0,2

I пръскане - при височина на растенията
10 - 15 см; II - фаза на твърда зелена пъпка

СЛЪНЧОГЛЕД

2

0,2

I пръскане - фаза 46 листа; II - след 10-14 дена

Растения

есенна РАПИЦА

Срокове на използване на тора
формиране на розетка
I пръскане - след започване на есенната
вегетация; II - фаза на твърда,зелена пъпка
Рапицата също може да се подхранва
след цъфтеж (за зелен силаж)

С цел увеличаване на студоустойчивостта, по-добро подхранване на
растенията както и оптималната подготовка на пролетното възстановяване на
вегетацията, препоръчваме есенно наторяване на рапицата с Плод-вит R
съответно с торовете БОРМАКС, МОЛИБДЕНИТ И МАГНЕЗИЕВ СУЛФИТ.
Рапицата след прилагането на препоръчваните долистни
подхранвания дава по-голям добив от 40 кг на един декар.

Плод - вит ... Царевица
Долистен тор предназначен за всички сортове царевица отглеждани за зърно или силаж
СЪДЪРЖАНИЕ НА СЪСТАВКИТЕ (тегловни %): общ азот (N) 15,0 (N-NH2 15,0); магнезиев оксид (MgO)
2,0; бор (В) 0,400; мед (Cu) 0,600; желязо (Fe) 0,700; манган (Mn) 0,700; молибден (Mo) 0,005; цинк (Zn)
1,100. Cu, Fe, Mn, Zn хелатирани от EDTA. Всички хранителни съставки са разтворими във вода.
Царевица - да се използва във вид на воден разтвор или съвместно с разтвора
на карбамид (до 4-6%), МАГНЕЗИЕВ СУЛФАТ монохидратен (2,5%) или
седмохидратен (5%). Също така може да се прибави съответния, проверен
пестицид, в долната препоръчвана от производителя доза.
Препоръчвани дози на тора 0,20,3 литра върху 1 декар при всяко пръскане.
Среден разход на полезната течност е 30 л/дка.
Оптимален състав на полезната течност (30 л) при едновременно използване на
допустимите съставки: 1,21,8 кг карбамит + 0,75 кг монохидратен МАГНЕЗИЕВ
СУЛФАТ (или 1,5 кг седмохидратен) + 0,20,3 литра Плод-вит Царевица.
Препоръчва се трикратно долистно подхранване на царевицата:
І-во пръскане - след образуване от растението 4-8 листа
ІІ-ри и ІІІ-то - в интервали от 7 дни.
Прибавен магнезиев сулфат пази царевицата от евентуални изгаряния от карбамит при
сухо време.

Препоръчваното наторяване води до увеличаване на добива на зърно с
около 30 кг от декар, а при фуражните култури с около 0,8 тона на декар.

Asiguram
o informatie
tehnica si o
furnizare rapida

?

ПРОИЗВОДИТЕЛ

OSIEK 174 A, 32-300 OLKUSZ, Полша
Tel. (+48) 32 645 59 00, 32 642 71 81;
fax (+48) 32 642 70 44
e-mail: intermag@intermag.pl; www. Intermag.pl

ТЕЧЕН ДОЛИСТЕН БОРОВ ТОР

БОР

Достъпни опаковки 1 I, 5 I, 20 I, 30 I и 1000 I
Предотвратяват появяване
и ефикасно ликвидират последствията
от недостиг на бора
Препоръчвани при отглеждане
на растенията с увеличена
потребност от бора
Увеличават реколтата
и подобряват качеството
Съдържат лесно усвоима органична
форма на бора - бороетанолоамина

Съдържание на съставките
[тегловен %] :
БОР (В) 11,0

150 гр/л

Физиологична роля на бора:
Съставка на плазматични мембрани, увеличава стабилността на клетъчните стени, необходима за развитие на тъканите,
отговорна за диференциране на клетките; влияе стимулиращо върху бързо растящи меристиматични тъкани; необходима за
покълване на прашеца; подобрява неговата трайност; участва в процеса на редуциране на нитрати и в синтеза на
аминокиселини, регулира синтеза на растителните хормони; влияе върху синтеза на нуклеинова киселина (RNA); боритите,
благодарение на способността да образуват комплексни съединения със захарта улесняват тяхното преместване в
растението, благодарение на което продуктите от фотосинтезата получени в листата са правилно транспортирани към
органите на растенията; в случай на дефицита на бора асимилати са задържани на мястото на синтеза, затова
меристиматичните тъкани, както и върховете на корените и надземните части на растенията, чувстват глад от захар, а през
това време в активно фотосинтезиращите листа настъпва натрупване на асимилантите.

Последствия от дефицита на бора в растенията:
Смущения в метаболизма на въглехидрати
Неправилно формиране и развитие на тъканите
Нарушен или спрян растеж на върховете
Неестествено удебеляване на корените, образувания на некротични върхове и спиране на
растежа им
Умиране на конуса на растежа
Спиране на удължаване на върховете на корените
Спиране на растежа на цели растения
Деформации на най-младите листа, често удебелени и с променен цвят на тъмно- синьо-зелен
Появяване на междунишковата хлороза
Крехкост и чупливост на листата и стъблата
Смущения в развитието на тъканта
Смущения в транспирацията
Смущения при опрашаване и заплодняване
Значителни ограничения при завързване на цветята и плодовете
Раждане на ялови и безсемни плодове
Образуване на малки плодове и с лошо качество
Натрупване на нитрати, спиране на синтеза на аминокиселините
Смущения в синтеза на растителните хормони, намалява синтеза на цитокинина(отговорен за
разпределение на клетките), увеличава се натрупването на ауксин, съвместтно с извънредна
синтеза на феноли

ООД

6000 гр. Ст. Загора
Ул. Генерал Гурко № 77
Тел.: 042/251 135; 601 450
Тел./факс: 042/601 938
Моб.: 0888 92 77 65

Усвояване на бора от коренната система значително намалява при голяма
киселинност на почвата както и при увеличено рН на почвата, затова най-често
симптомите за недостига на бора се получават в леките и киселите почви както и с
голямо съдържание на калций. Върху недостига на този микроелемент също така
голямо влияние има промиване на почвата вследствие на движение на водата
навътре, това е често явление особено в леките почви. Симптомите на недостига
се увеличават през периода на сушата както и в периода на ниските температури.
Долистното подхранване това е най-бързия, най-ефективния и най-удобния начин
на снабдяване на растенията с бор.
Тор БОР е предназначен за долистно прилагане във вид на воден разтвор или
съвместно с разтвора на карбамида, магнезиев сулфат и един от долистен тор
(ПЛОД-ВИТ, ФОСТАР, МОЛИБДЕНИТ, Хелати Fe, Cu, Mn, Zn, Титанит) както и със
съответния пестицид в долната доза препоръчана от производителя.
Еднократни дози
БОР
[л/дка]

0,1

полезна течност
[л/дка]

20 - 30

РАСТЕНИЯ

I - фаза 4 - 6 действителни листа, II - след 10 - 15 дни, при голям недостиг
на бора пръсканията да се извършват 3 - 4 пъти през 7 дни

РАПИЦА

Пролет I - след началото на вегетазията; II - фаза на зелена пъпка, други
допустими срокове - началото на цъфтежа и по време на падане на цветните листенца, Есен - фаза на добре оформена розетка ( втората половина на октомври)

БОБОВИ
ЕДРОСЕМЕННИ

ЦАРЕВИЦА

0,1

0,15

50 - 100

50 - 100

I - фаза 7 листа или след образуване на розетка при лупините
II - преди цъфтежа
I - 3 седмици след началото на пролетната вегетация, II - преди цъфтежа,
не по - късно от 3 седмици преди събиране на фуража
I - фаза на образуване на стъблата
II - две седмици по - късно

КАРТОФ

I - 2 седмици преди цъфтежа, II - по време на цъфтежа

ТЮТЮН

I - след започване на цъфтежа, II и III - през 2 седмици

ЗЕЛЕНЧУЦИ
30 - 60

Да се избягват пръсканията при силно слънце,
висока температура и силен вятър

ЦВЕКЛО

БОБОВИ
ДРЕБНОСЕМЕННИ

0,08

БРОЙ ПРЪСКАНИЯ, СРОКОВЕ НА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТОРА

I - 3 седмици след засаждане на разсада, II и III - фаза на интензивен растеж

ДЕКОРАТИВНИ
РАСТЕНИЯ

I - когато растенията имат образувани 2 - 6 листа (около 3 седмици след
засаждане на разсада), II - след 10 - 14 дни, III - преди цъфтежа

ПЛОДОВИ ДЪРВЕТА
И ХРАСТИ

Пролет I - преди цъфтежа; II - по време на падане на цветните листенца,
III - две седмици след края на цъфтежа, Есен - преди листопада

РАЗСАДНИК НА ДЪРВЕТА

I - в края на месец май, II - в края на месец юни

ЯГОДА
ГРОЗДЕ

I - фаза на навлизане в бялата пъпка, II - начало на цъфтежа
I - начало на цъфтежа, II - 7 до 10 дена по - късно

Използване на БОР в препоръчителните дози и срокове:
Увеличаване издръжливостта на цвеклото от изгниване и увеличава съдържанието на
захарта в корените.
Подобрява издръжливостта от студ на рапицата, увеличава количеството на цветята и
семената.
Предотвратява необразуване на брадавици върху корените.
Предотвратява сухо загниване на върховете на домата и чушката.
Води до по-добро образуване на калфьора и предотвратява неговото покафяване.
Предотвратява вътрешното потъмняване на зелевите глави.
Има решаващо влияние за правилното образуване на захранващия корен.
Предотвратява вътрешното потъмняване на кервиза и празните пространства в корен.
Подобрява качеството на ленените влакна.
Предотвратява пукане на плодове и захранващите корени.

В градинарството използването на БОР е необходимо, понеже доставения
бор решава за процеса на цъфтежа, усилва пращеца, а неговото
достатъчно съдържание положително влияе за завързване на плодовете.
При недостига му умират младите филизи, умират пъпките, кората е
напукана и грапава, плодовете са деформирани и рано падат.

ЕС ТОР
Ñìåñ íà ìèêðîåëåìåíòè: áîð (Â), ìåä (Cu), æåëÿçî (Fe),
ìàíãàí (Ìn), ìîëèáäåí (Ìî), öèíê (Zn).

ПРИМУС ЕС
Äîñåìåíåí, ñóñïåíçèâåí ìèíåðàëåí òîð
ñ îöâåòÿâàùè ñâîéñòâà íà òðåòèðàíîòî çúðíî

Ñíàáäÿâàíà ïîêúëâàùèòå ñåìåíà ñ íåîáõîäèìèòå õðàíèòåëíè ìàêðî - è ìèêðîåëåìåíòíè ñúñòàâêè
Äàâà âúçìîæíîñò íà ðàñòåíèÿòà äà ñè ñúçäàäàò äîáðà êîðåííà ñèñòåìà çà ïî - áúðçî äîñòèãàíå êúì ïî - äúëáîêèòå, ïî - ïëîäîíîñíèòå ñëîåâå íà ïî÷âàòà
ëîøèòå âîäíè óñëîâèÿ

Óâåëè÷àâà óñòîé÷èâîñòòà ñðåùó

Ïðèäàâà íàñèòåí àðîìàíòîâ öâÿò íà òðåòèðàíèòå çúðíà.

ÑÚÄÚÐÆÀÍÈÅ ÍÀ ÑÚÑÒÀÂÊÈÒÅ ( òåãëîâåí %): áîð (Â) ðàçòâîðèì âúâ âîäà 0,2; ìåä (Cu)
ðàçòâîðèìà âúâ âîäà 0,2; æåëÿçî (Fe) 0,9 (ðàçòâîðèìî âúâ âîäà 0,6); ìàíãàí (Mn) ðàçòâîðèì
âúâ âîäà 0,3; ìîëèáäåí (Ìî) ðàçòâîðèì âúâ âîäà 0,06; öèíê (Zn) ðàçòâîðèì âúâ âîäà 0,4. Cu,
Fe, Mn, Zn õåëàòèðàíè îò EDTA. Òîðúò ñúäúðæà ñúùî àçîò, ôîñôîð, êàëèé è ìàãíåçèé.
ÈÍÑÒÐÓÊÖÈÈ ÍÀ ÈÇÏÎËÇÂÀÍÅ: Ïðåäè èçïîëçâàíåòî íà òîðà äà ñå ðàçáúðêà äîáðå ñ öåë
ñóñïåíçèÿòà äà áúäå åäíîðîäíà â öåëèÿ ñè îáåì. ÏÐÈÌÓÑ ÅÑ äà ñå èçïîëçâà çà òðåòèðàíå
íà ñåìåíà. Çà äà áúäàò ñåìåíàòà ðàâíîìåðíî ïîêðèòè, òîðúò òðÿáâà äà ñå ðàçðåäè ñ
âîäà â ñúîòâåòíîòî ñúîòíîøåíèå, à ñëåä òîâà ñåìåíàòà äà áúäàò ïîêðèòè â àïàðàòà
çà òðåòèðàíå èëè ïî äðóã íà÷èí.
Äîçà íà òîðà çà 100 êã ñåìåíà

Ðàñòåíèÿ

âîäà (ëèòðè)

ÏÐÈÌÓÑ ÅÑ (ëèòðè)

ÏØÅÍÈÖÀ, Å×ÅÌÈÊ, ÒÐÈÒÈÊÀËÅ

0,8

0,15

ÎÂÅÑ

1,2

0,25

ÖÀÐÅÂÈÖÀ

0,9

0,25

ÖÂÅÊËÎ

0,9

0,25

ÐÀÏÈÖÀ è äðóãè êðúñòîñêè íà ñåìåíà

0,5

0,15

ÁÎÁÎÂÈ ÄÐÅÁÍÎÑÅÌÅÍÍÈ

0,5

0,12

ÁÎÁÎÂÈ ÅÄÐÎÑÅÌÅÍÍÈ

0,8

0,25

Ñúâìåñòíî ñ äîñåìåííèÿ òîð ÏÐÈÌÓÑ ÅÑ ìîãàò äà ñå èçïîëçâàò ðàçòâîðè
çà òðåòèðàíå íà ñåìåíàòà, ïðåïîðú÷àíè çà îòäåëíèòå âèäîâå ðàñòåíèÿ.

ÈÍÑÒÐÓÊÖÈß ÇÀ ÑÚÕÐÀÍÅÍÈÅ È ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ: Òîðúò äà ñå ñúõðàíÿâà ïðè òåìïåðàòóðàòà îò -3°Ñ äî +30°Ñ.
Áðîé íà íèâàòà çà ñêëàäèðàíå è òðàíñïîðò: 3 - îïàêîâêè 5 ë, 2 îïàêîâêè 20 è 30 ë. Ïðè ðàçñèïâàíå, òå÷íîñòòà äà ñå ñúáèðà, à ïîâúðõíîñòòà äà ñå èçìèå ñ âîäà. Äà ñå ïàçè îò äåöà. ÏÐÅÄÏÀÇÍÈ ÑÐÅÄÑÒÂÀ - äà ñå êîíñóìèðà - â ñëó÷àé íà êîíñóìàöèÿ äà ñå èçïèå îêîëî 0,5 ëèòðà âîäà è ñå îáúðíåòå êúì ëåêàð. Â ñëó÷àé íà
çàìúðñÿâàíå íà î÷èòå - äà ñå èçïëàêíàò ñ ãîëÿìî êîëè÷åñòâî âîäà
è ñå îáúðíåòå êúì ëåêàð. Äà ñå èçïîëçâàò
î÷èëà, ðúêàâèöè è ïðåäïàçíè äðåõè.
ООД
Äà ñå ñïàçâàò õèãèåííèòå ïðåäïèñàíèÿ.

TYTANIT
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ИНСТРУКЦИИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ

ООД
6000 гр. Стара Загора
ул. Генерал Гурко №77
тел.: 042 251 135; 042 601 450
мобилни: 0887 492 140; 0888 367 037; 0886 603 670
e-mail: yonaiko@mbox.contact.bg

www.yonaiko.eu

