
H314: Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.
H318: Предизвиква сериозно увреждане на очите.

При поглъщане: Изплакнете устата. НЕ предизвиквайте повръщане.
ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в Център по Токсикология или на лекар.
При контакт с кожата (или косата): Незабавно да се съблече цялото замърсено облекло. 
Облейте кожата с вода / вземете душ.
При контакт с очите: Промийте внимателно с вода в продължение на няколко минути. 
Свалете контактните лещи, ако има такива. Продължете да промивате.

За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, 
спазвайте инструкциите за употреба.

GO- pH
Съдържа фосфорна киселина, азот, алкохол 
етоксилат овлажняващи и антиразпенващи 

агенти и индикатор за промяна на цвета.
Този продукт се използва, за да се регулира 

рН на алкалната вода до неутрална или 
слабо кисела, и също помага на растенията 

да се възстановят от стреса по време на 
приложенията на продукти за рaстителна 

защита. EO TOP: NP торов pазтвор

1л

ХРАНИТЕЛНО СЪДЪРЖАНИЕ: 

Общ азот (N) 5,0% w/v 4,0% w/w

Карбамид азот (N) 5,0% w/v 4,0% w/w

Фосфорен пентаоксид (P₂0₅) водоразтворим 30,0% w/v 24,0% w/w

НАЧИН НА УПОТРЕБА
GO-рН се използва за да се регулира pH на алкалната вода до неутрална или 
слабо кисела в резервоара на пръскачката преди смесването на повечето 
пестициди и листни торове.
За по-нискосъдържание на рН (около 6.0) трябва да бъде постигнато чрез 
постепенно добавяне на GO-рН в зависимост от обема на базата на таблицата 
по-долу.
Винаги добавяйте GO-рН в резервоара на пръскачката на първо място..
Препоръчително е първо да се тества и провери какво е рН на водата.
 
Дози на Употреба

Начално pH на водата Ръководство за дозата

7,5 – 8,0 75 мл / 100 Л. вода

8,0 – 8,5 100 мл / 100 Л. вода

8,5 – 9,0 150  мл / 100 Л. вода

рН може да се регулира с помощта на вграден цветен индикатор.
1.  Започнете прибавянето на продукта в алкалната вода с (рН> 7).
2.  Продължавайте добавянето на продукта, докато разтворът покаже рН 
 около 6.5.
3. Спрете добавянаето на продукта, когато разтворът покаже рН 5.5-6.0.
4. Добавете продукта за растителна защита.

Идеално pH
Алтернативно може да се тества в 10 литра в кофа с вода.
Измерете рН на водата и добавете GO-рН, докато pH на водата стане в интервала 
pH 6- pH 5,5.
За изчисляване обема на GO-рН използвайте таблицата.

СЪВМЕСТИМОСТ
GO-рН НЕ трябва да се използва с сулфонилурейни хербициди.
GO-рН е съвместим с повечето пестициди.

СМЕСВАНЕ
Напълнете половината резервоар с вода и започнете да разбърквате.
Добавете необходимото количество GO-рН. 
Добавете ПРЗ.
Продължете разбъркването, докато доливате резервоара, както и по време на 
пръскане. Веднага след пръскане, изплакнете пръскачката обилно с вода, за 
да се отстранят всички остатъци от GO-pH от резервоара, в спрей линиите или 
дюзите.

ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ
Чрез старателни и прецизни изследвания е доказано, че продуктът е годен 
за използване при спазване на нашите указания за употреба, съхранение и 
транспорт. Тъй като приложението, транспорта и съхранението са извън нашето 
влияние и не можем да предвидим произтичащите от това последствия, ние 
изключваме всяка наша отговорност при евентуални щети по тези причини.

МЕРКИ
Защита на оператора
При работа с продукта  носете подходящо облекло (гащеризон), подходящи 
предпазни ръкавици и защита на лицето (маска за лице).
Когато се смесва в резервоар с пестициди, трябва да се спазват всички 
инструкции по безопасност за работа с пестициди на оператора.
Когато средствата за лична защитна екипировка посочени на този етикет се 
различават от тези, посочени на етикета на пестицида, трябва да се използва 
най-високото ниво на защита.

СЪХРАНЕНИЕ И УНИЩОЖЕНИЕ
Да се съхранява в оригиналната си опаковка на сигурно място, плътно  
затворен.
Измийте много добре контейнера, и  го унищожете внимателно.
НЕ използвайте контейнера за повторна употреба.

ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
ДА СЕ ДЪРЖИ ДАЛЕЧ ОТ ДЕЦА.
Съхранявайте далеч от храни, напитки и фуражи за животни.

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Да не се прилагат пестицидите в близост до вода.

СРОК НА ГОДНОСТ
3 години от датата на 
производство
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