TM

Naphos
Adubo CE

Solução Fertilizante NP 2-7.2

Propriedades
Naphos TM é um produto formulado como solução fertilizante NP com elevado conteúdo em
elementos Azoto (N9 e Fósforo (P2O5).
Sabão fosfórico. Elevada versatilidade, em doses mais baixas funciona como potenciador de
caldas para melhorar a ação de inseticidas (p ex flysan), melhora a ação molhante e na dose
máxima chega a exercer efeito inseticida – particularmente eficaz em ovos.
Limpa meladas (afideos) e a pruína (pó branco) da camada externa do exoesqueleto da mosca
branca.

Composição Mínima Garantida
Azoto (N) total…………………………………….……..2.0% p/p
Pentóxido de fósforo (P2O5) solúvel em água……………7.2% p/p

Apresentação: 1L e 5L

Dose e Modo de Emprego
CULTURA
Aplicação Foliar
Aplicação foliar em mistura com outros produtos.
POTENCIADOR
Aplicação foliar em mistura com outros produtos.
HUMECTANTE

DOSE
800-1000 ml/hl
400-600 ml/hl
100-150 ml/hl

Muito importante aplicar nas horas de menor exposição solar; ao amanhecer ou final da tarde.

Instruções de Armazenamento e Uso
Evitar a exposição solar directa e manter a temperatura entre 5 e 50ºC. Utilizar apenas em caso
de reconhecida necessidade. Não ultrapassar as doses recomendadas. Não misturar com
materiais oxidantes ou ácidos fortes. Não utilizar as embalagens para outros produtos. P102
Manter fora do alcance das crianças. P270 Não comer, beber nem fumar durante a sua
aplicação. P401 Armazenar longe de alimentos e rações. P403+P235 Armazenar num local bem
ventilado. Manter em lugar fresco. Evitar a exposição solar directa e manter a temperatura entre
5 e 50ºC. Utilizar somente em caso de reconhecida necessidade. Não ultrapassar as doses
recomendadas. Não misturar com materiais oxidantes ou ácidos fortes. Não utilizar as
embalagens para outros produtos.

Precauções
H314 Provoca queimaduras graves na pele e lesões oculares graves.
P280 usar luvas/ roupa/ máscara de protecção
P310 Chamar imediatamente um centro de toxicologia ou um médico
P405 Guardar fechado à chave
P501 Eliminar conteúdo/recipiente num gestor autorizado
P 301+ P330+P331 Em caso de contacto com a pele: Tirar imediatamente todas as roupas
contaminadas. Lavar a pele com água/duche.
P305+P351+P338 Em caso de contacto com os olhos: Lavar cuidadosamente com água
abundante vários minutos. Tirar as lentes de cont6acto, se for possível e continuar a lavagem.

Advertências
Antes de utilizar o produto leia atentamente o rótulo. Agitar antes de Usar. As recomendações e
informação que facilitamos são fruto de amplos e rigorosos estudos e ensaios. No entanto na
utilização podem surgir muitos factores que escapam ao nosso controlo (preparação da calda e
misturas, momento e forma da aplicação, climatologia, etc.). A empresa garante a composição,
formulação e conteúdo. O usuário será responsável pelos danos causados (falta de eficácia,
toxicidade, resíduos, etc) por inobservância total ou parcial das instruções constantes no rótulo.
As embalagens vazias devem ser eliminadas de acordo com a legislação nacional. Em qualquer
queixa ou reclamação com o produto ou serviço, por favor, contacte o serviço de apoio ao
cliente da Cultaza, Lda.
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