Stop 3 Acid
FICHA TÉCNICA
Solução de Adubo NP 4-15 – ADUBO CE

Composição
Macronutrientes principais: (p/p)
Azoto (N) Total.....................4% (p/p)
Azoto (N) anídrico.................4% (p/p)
Pentóxido de fósforo (P 2 O 5 ) solúvel em água.................15% (p/p)
pH=1
Formulação
• Adubo fluído
Modo de acção
Stop3 acid é uma formulação gel totalmente solúvel, contém sais de fósforo com tensioativos
de alta qualidade.
Actua como regulador de pH dos produtos fitossanitários sempre que nas misturas haja
intervenção de águas alcalinas.
Com a aplicação de Stop3 acid, evita-se a degradação por hidrólise da matéria activa
mantendo a efetividade do tratamento. Produto capaz de reduzir a tensão superficial
(favorecendo os fenómenos de humedecimento). Produto capaz de reduzir a formação de
espuma "na preparação de caldas fitossanitárias".
Preparação da calda

AGITAR ANTES DE USAR

Iniciar tratamento: Adicionar Stop3 acid à água do depósito do pulverizador, mantendo o
agitador ligado. Adicionar os produtos fitossanitários e/ou fertilizantes.
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Tabela orientativa para atingir pH=6 em função do pH da água
pH da água

mL de Stop 3 Ácid/1000 L de água

10,5

1400

10

1350

9,5

1150

9

750

8,5

700

8

600

ADVERTÊNCIAS E INCOMPATIBILIDADES
Não misturar com produtos alcalinos diretamente. Não misturar com produtos de reação
alcalina.

PERIGO.
H314. Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves.
P280. Usar luvas de proteção/vestuário de proteção.
P401. Armazenar a uma temperatura não superior a 50°C. Enxaguar a pele com água/tomar
um duche.
P305+P351+P338. SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente
com água durante vários minutes. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível.
Continuar a enxaguar.
P102. Manter fora do alcance das crianças.
P270. Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.

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.
Embalagem
• 1 Litro
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• 5 Litros
• 20 Litros
• 210 Litros

Empresa distribuidora – Nufarm Portugal, Lda.
Praça de Alvalade, 7-6ºEsq.
1700-036 Lisboa
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