
Eko-Sect ® Hydro
Növénykondicionáló készítmény: fokozza a növények stressztűrését, 
ezáltal emeli a termések minőségi paramétereit, növeli az első osztályú 
termések mennyiségét.
Szilícium alapú, algakivonatot tartalmazó, mikroelemekkel dúsított 
készítmény

Felhasználás:
• Valamennyi szőlő-gyümölcs és zöldség kultúrában az intenzív 

növekedési időszakban 7 naponta, vegetációban 14 naponta, 10 l/ha 
mennyiségben, 0,1 % koncentrációban öntözővíz formájában kijuttatva

• Házikerti felhasználás valamennyi zöldség, gyümölcs és szőlő kultúrában: 
0,1 dl készítmény/10 liter öntözővíz = 0,1%-os oldat.
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Figyelmeztető H mondatok: H318 
Súlyos szemkárosodást okoz. 
H412 Ártalmas a vízi élővilágra, 
hosszan tartó károsodást okoz.
Óvintézkedésre vonatkozó P 
mondatok: 
P102 Gyermektől elzárva tartandó.
P264 A használatot követően a kezet 
alaposan meg kell mosni. P270 
A termék használata közben tilos 
enni, inni vagy dohányozni. P280 
Védőkesztyű/védőruha/szemvédő 
használata kötelező. P302 + P352 HA 
BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.
P305+P351+P338+P310 SZEMBE 
KERÜLÉS esetén: Több percig tartó 
óvatos öblítés vízzel. Adott esetben 
a kontaktlencsék eltávolítása, ha 
könnyen megoldható. Az öblítés 
folytatása. Azonnal forduljon 
TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/ 
orvoshoz. P362+P364 A szennyezett 
ruhát le kell vetni és az újbóli 
használat előtt ki kell mosni. P391 
A kiömlött anyagot össze kell 
gyűjteni. P501 A tartalom/edény 
elhelyezése hulladékként: veszélyes 
hulladéklerakóba szállítás szükséges.
Munkaegészségügyi várakozási idő: 
0 nap
Elsősegély nyújtási eljárás: Fertőzés, 
allergiás megbetegedés esetén 
vagy annak gyanújakor a munkát 
azonnal félbe kell szakítani. Helyszíni 
elsősegély után (lásd általános eljárás) 
orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani. 
Környezetvédelmi előírások:
• Tilos a készítményt, fel nem használt 

maradékát, azzal szennyezett 

csomagolóburkolatát folyókba, 
állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba 
juttatni.

• Bioszfér rezervátumokban,fokozottan 
védett területeken felhasználásuk 
tilos! 

• Természetvédelmi területeken, 
nemzeti parkokban és tájvédelmi 
körzetekben kizárólag az illetékes 
természetvédelmi kezelő előzetes 
hozzájárulásával juttatható ki.

• A vízi szervezetek védelme és a 
vízminőség biztosítása érdekében 
tilos a készítményt az álló- és 
folyóvizek partjától számított 50 m-es 
távolságon belül tárolni és kijuttatni.

Tűz- és robbanás veszélyességi
besorolás: nem jelölésköteles
Tárolás: Száraz, fedett, fagymentes, 
jól szellőző, napfénytől védett helyen, 
eredeti zárt csomagolásban, jól lezárva, 
élelmiszerektől, italoktól és 
állati takarmánytól távol.
Eltarthatóság: 2 év
Vámtarifaszám: 380899
Gyártási dátum:
Engedélyokirat száma és 
érvényességi ideje: 
6300/752-1/2021, 2030.03.01.
Engedélyes: Ekoprevent Kft. 
Cím: 1222 Budapest, Komló utca 10.
Statisztikai számjel: 13790024 4675113 
01
Tel.: +36-1-226-6508
Gyártó: Nutrikon Kft. 
7696 Hidas 1204. hrsz. 
Statisztikai számjel:  
11833505 2020 113 02
Űrtartalom: 500 ml/1 liter/5 liter


