Zalety:
Pozwala oszczędzać wodę, znacząco
(nawet do 25%) obniżając jej zużycie.

Zwilżacz,
kondycjoner
wody

Może być stosowany z nawadnianiem
i fertygacją.
Działa szybko we wszystkich rodzajach
gleb i substratach.
Jest aktywny w całym profilu gleby,
a nie tylko na jej powierzchni.
Może być stosowany pogłównie
w postaci oprysku. Jest obojętny dla
wzrostu roślin.
Może być stosowany w każdej fazie
wzrostu uprawy.
Produkt o wysokim stężeniu;
zawierając 88% surfaktantów
zapewnia najwyższą skuteczność.

Informacja o produkcie
H2Flo to wyjątkowa mieszanina surfaktantów przeznaczona do nawilżania i wysoko
efektywnego dostarczenia nawozów, do różnych podłoży i gleb. H2Flo zapobiega
wytwarzaniu się osadów z twardej wody.

Charakterystyka produktu

Sposób stosowania

Działanie: zaraz po zastosowaniu
Reakcja substratu: zaraz po zastosowaniu
Długość działania: do 1 miesiąca zależnie
od czynników środowiskowych i zastosowanej dawki
Opakowania: 4 x 5 litrowe pojemniki
Kod produktu: 0310.01.20

H2Flo można stosować cały rok,
podając przy pomocy różnych
systemów i urządzeń
do nawadniania upraw.

Zalecane dawki:
Dawka H2Flo
w litrach/ha

Okres stosowania

Dawka wody
w litrach/ha
1000 - 2000

Dawka startowa w uprawie glebowej

1,2 - 2,4

1000 - 2000

Co miesiąc podczas uprawy

0,6 - 1,2

1000

Głębokość przesiąkania (cm)

1,2 - 2,4

Głębokość przesiąkania (cm)

Przed sadzeniem / nawilżanie podłoża
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Uwaga: Przechowywać w chłodnych, suchych wentylowanych pomieszczeniach. Ze względu na to, że nasze
produkty są stosowane w zróżnicowanych warunkach uprawy i pozostają poza naszą kontrolą, firma ICL nie
ponosi odpowiedzialności za ewentualne negatywne skutki ich stosowania. Przed zastosowaniem nowego
dawkowania, metody stosowania, przeprowadzić próbę na małej powierzchni. H2Flo ulega biorozkładowi
i nie jest niebezpieczne dla środowiska. W celu uzyskania dokładnych wskazówek dotyczących stosowania
naszych produktów, prosimy o kontakt z doradcami.

ICL Polska sp. z o.o.
ul. Taneczna 18
02-829 Warszawa
tel.: 22 395 64 00
www.icl-sf.pl

Zadzwoń po poradę:
Marcin Gutkowski (region centralny) – 605 363 220
Andrzej Miąsko (region południowy) – 604 321 398
Mariusz Pokrywka (region południowo-zachodni) – 609 395 955
Pamela Poletajew (region północny) – 661 755 515

