SPRAY-PH IDEAL®

NUTRISAPEC
TRADECORP PORTUGAL

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

• Azoto (N) ureico: 22,7% (p/v) ou 15% (p/p)
• Enxofre (S): 60,4% (p/v) ou 40% (p/p)
• Densidade: 1,51
• pH: < 1 (solução 1% em água)

Encher o tanque até 80% da sua capacidade, accionar o agitador e adicionar a
quantidade de SPRAY-pH IDEAL necessária para obter um pH entre 5.5-6.5.
Adicionar os produtos fitossanitários um a um previamente diluídos em água e
completar o depósito com água.

RECOMENDAÇÕES

Ph inicial da água

SPRAY-pH IDEAL é um produto desenvolvido para regular o pH das caldas de
pulverização e neutralizar as águas alcalinas e duras (sais dissociados de carbonatos, bicarbonatos, cálcio...). As caldas preparadas com águas duras podem
provocar o bloqueio parcial dos agroquímicos e incompatibilidades na mistura
entre vários produtos. As caldas alcalinas influem negativamente na eficácia dos
produtos fitossanitários e herbicidas, podendo provocar a degradação das
substâncias activas por hidrólise alcalina.
SPRAY-pH IDEAL é uma molécula tamponada de baixo risco para o utilizador ao
contrário de outros ácidos fertilizantes, que têm o risco de provocar queimaduras
na pele. O produto não diluído é considerado irritante, não exercendo acção
corrosiva sobre a pele.
O pH ideal para a calda de pulverização da grande maioria dos agróquimicos é
entre 5.5 e 6.5.
COMPATIBILIDADES
O TRADECORP Mn é compatível coma a maioria dos fertilizantes e produtos
fitofarmacêuticos.
Recomenda-se fazer uma prova antes da mistura.

CONCENTRAÇÃO DE BICARBONATOS
300 mg/L
15 ml
13 ml
11 ml
6,5 ml

8,7
8
7,5
7

500 mg/L
32 ml
29 ml
25 ml
21 ml

1000 mg/L
59 ml
56 ml
40 ml
35 ml

PRECAUÇÕES
Produto irritante. Nocivo se ingerido. Não respirar os vapores. Manter fora do
alcance das crianças.
Prejudicial se ingerido. Não fumar, comer ou beber durante a utilização. Em caso de
contacto com a pele e/ou os olhos, lavar imediata e abundantemente com água.
Armazenar na embalagem original, em lugar seco e fresco protegido de temperaturas extremas.
Agitar antes de usar.
NOTA: Os resultados da aplicação deste produto são susceptíveis de variar pela
acção de factores que estão fora do
nosso domínio, pelo que apenas nos responsabilizamos pelas características
previstas na lei.

CORROSIVO

ADUBO CE

FERTILIZANTES

