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BLOK: VOLITELNÉ OZNAČENÍ

BLOK: POVINNÉ OZNAČENÍ

BLOK VOLITELNÉ OZNAČENÍ

BLOK: DODATEČNÉ OZNAČENÍ

MICROSTAR PMX

Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí

Uchovávejte obal těsně uzavřený

Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv.

Zamezte styku s kůží a očima

Nevylévejte do kanalizace, tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem

Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.

Uchovávejte pouze v původním obalu.

Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy.

Pokyny pro skladování a manipulaci:

Hnojivo je třeba skladovat v uzavřených originálních obalech v suchých, čistých uzamčených a chladných skladech, odděleně od potravin, 

nápojů a krmiv, kyselin, louhů, olejů, hořlavých látek, obalů od těchto látek a látkami, které s dusičnanem amonným vytvářejí velmi 

nebezpečné sloučeniny. Chraňte před znečištěním, přímím slunečním zářením, vlhkem, teplotami pod 0°C, a mechanickým poškozením.

Hnojivo NP(MgO), (SO3) 10-40-(3), (11) se stopovými živinami

HNOJIVO ES

Obsah živin:

živina% hmotnostní

10,0 N - Dusík - celkový

10,0 amonný dusík

40,0 P2O5 - oxid fosforečný

40,0 P2O5 - oxid fosforečný  rozpustný v neutrálním citronanu amonném a ve vodě

39,0 P2O5 - oxid fosforečný  vodorozpustný

3,0 MgO - oxid hořečnatý  vodorozpustný

11,0 SO3 - oxid sírový  vodorozpustný

0,3 B - bor  vodorozpustný

0,1 Cu - měď  vodorozpustná

0,15 Fe - železo  vodorozpustné

0,15 Mn - mangan  vodorozpustný

0,05 Mo - molybden  vodorozpustný

0,3 Zn - zinek  vodorozpustný

Množství: čistá hmotnost 10 kg

Výrobce: AGRONUTRITION, Parc Activestre-3 av de l’Orchidée, 31390 CARBONNE, Francie. www.agronutrition.fr

Zvláštní pokyny pro použití:

MICROSTAR PMX je mikrogranulované hnojivo, které dodává všechny stopové živiny blízko ke kořenům což umožňuje lepší start do 

vegetace.

Používat pouze v případě skutečné potřeby. Nepřekračovat doporučené dávkování.

Dávkování případně zkontrolujte podle vnějších podmínek (vlhkost, mechanické opotřebování, ...). Vyprázdněte a vyčistěte 

mikrogranulátor po každém použití!

Dávkování a podmínky používání:

plodina dávka poznámka

20 kg Do řádků - v průběhu setí nebo sázení.Kukuřice, slunečnice :

30 kgCukrovka, brambory :

50 až 100 g/m2Zahradnictví, školky :

Hnojivo není ve smyslu zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický 

zákon) klasifikováno jako nebezpečná směs.
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Bezpečnostní opatření pro ochranu člověka a domácích zvířat:

Při používáni nejezte a nepijte. Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. Zabraňte 

tvoření prachu, kontaktu s očima a kůží. Nevdechujte prach. Po práci si omyjte ruce a obličej.

Opatření při požáru:

Materiál sám o sobě není nebezpečný a také sotva vznítitelný. V případě okolního ohně se můžou uvolnit nebezpečné zplodiny. V případě že

 se v ohni nachází větší množství hnojiva můžou se tvořit plyny POX a HN3. Eventuelní požár je možné hasit postřikem vodou, oxidem 

uhličitým, chemickou hasební pěnou, chemickým hasebním práškem. Vodu lze použít pro chlazení obalu ve formě jemné mlhy, nikdy ne 

silným proudem a jen tehdy, kdy je dokonale zabezpečeno, že kontaminovaná hasební voda nemůže uniknout z prostoru požářiště do okolí, 

zejména nesmí proniknout do veřejné kanalizace, spodních vod, recipientů povrchových vod a nesmí zasáhnout zemědělskou půdu.

Fyzikální-chemické vlastnosti:

Vzhled: mikrogranule tmavě-ořechové barvy

pH: přibližně 7,6 - 8,2 (v roztoku do 10%)

Hustota: 0,9 kg/l

První pomoc:

Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností uvědomte lékaře a poskytněte mu informace z této etikety/štítku nebo příbalového 

letáku.

Při nadýchání aerosolu při aplikaci:

Přerušte expozici, zajistěte tělesný i duševní klid. Přetrvávají-li dýchací potíže, vyhledejte lékařskou pomoc/zajistěte lékařské ošetření.

Při zasažení kůže:

Odložte kontaminovaný oděv. Zasažené části pokožky umyjte pokud možno teplou vodou a mýdlem, pokožku dobře opláchněte. Při 

známkách silného podráždění vyhledejte lékařskou pomoc/zajistěte lékařské ošetření.

Při zasažení očí:

Při otevřených víčkách vyplachujte – zejména prostory pod víčky – čistou pokud možno vlahou tekoucí vodou. Přetrvávají-li příznaky 

(zarudnutí, pálení) neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc (zajistěte odborné lékařské ošetření).

Při náhodném požití:

Ústa vypláchněte vodou (pouze za předpokladu, že postižený je při vědomí a nemá-li křeče); nevyvolávejte zvracení. Vyhledejte lékařskou 

pomoc a ukažte štítek / etiketu popř. obal přípravku nebo bezpečnostní list.

Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o přípravku, se kterým postižený pracoval a o poskytnuté první pomoci. V případě 

potřeby lze další postup při první pomoci (i event. následnou terapii) konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem: telefon 

nepřetržitě : 224 919 293 nebo 224 915 402.

Doba použitelnosti: 3 roky od data výroby při skladování v neporušených obalech

Distributor: Agro Aliance s.r.o., 252 26 Třebotov 304, tel : 257 830 137-8

Datum výroby:

Číslo šarže:

uvedeno na obalu

uvedeno na obalu
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