ACCELERATOR BIOKOMP PENTRU DEŞEURI BIODEGRADABILE
Este un ajutor excelent pentru gradină.Scurtează semnificativ perioada necesară pentru
apariţia compostului. Conține un amestec de bacterii şi enzime care descompun natural
deșeurile organice. Permite compostarea rapidă a deşeurilor de gospodărie și deșeurile din
grădină, iarbă cosită și frunzele adunate.
Utilizarea
Se deschide capacul produsului, se amestecă uşor şi se turnează uşor peste materiile pentru
compostare.Pe iarba tănără cosită şi compostul umed nu este necesar folosirea produsului.
Păstrați compostul mereu umed ( nu prea tare umed dar nici uscat).În caz de folosinţă corectă
între straturile de deşeuri accelerează semnificativ procesul de compostare a deşeurilor.
Dozare: 20 ml pentru 50 L deșeuri (1x roabă de grădină).
Ambalajul de 1 l este suficient pentru 2,5 m3 de compost. În caz de supradozare nu apar
probleme.
Instrucţiuni de securitate şi protecţia sănătăţii în timpul lucrului:
Respectaţi principiile de bază privind igiena personală şi securitatea în muncă. În timpul
lucrului nu mâncaţi, nu beţi şi nu fumaţi. În timpul lucrului într-un spaţiu închis asiguraţi
ventilarea acestuia cu aer . Pentru o perioadă mai lungă de lucru feriţi-vă ochii purtând
ochelari de protecţie, protejaţi-vă căile respiratorii purtând o mască de protecţie. Purtaţi
mănuşi de protecţie. După terminarea lucrului spălaţi-vă bine mâinile cu apă şi săpun, pielea
protejaţi-o cu cremă de mâini.
Primul ajutor: În cazul contactului cu ochii există pericolul de zgâriere a suprafeţei
exterioare a ochiului – în nici un caz nu vă frecaţi ochiul. Clătiţi repetat cu soluţie oculară. În
caz de ingurgitare accidentală, clătiţi-vă gura şi beţi 0,5 l de apă. În caz de contact cu pielea –
spălaţi-vă cu apă şi săpun. În toate cazurile serioase apelaţi la îngrijirea medicului.
Condiţiile de depozitare: Produsul trebuie depozitat în loc uscat, în ambalaje nedeteriorate ,
separat de celelalte îngrăşăminte, alimente, hrană pentru animale sau mijloace de dezinfecţie
şi de ambalajele acestora. Feriţi-l de contactul direct cu razele soarelui. Nu-l lăsaţi la
îndemâna copiilor.
Termen minim de valabilitate: 2 ani de la data fabricaţiei
Data fabricaţiei: a se vedea pe ambalaj
Ambalaj : 1 l
Producător: ABEX Substráty, a. s., Žabeň, Republica Cehă
Distribuitor în Romania: AGRO CS ROMANIA S.R.L., Avantgarde Office Building,
54B Iancu de Hunedoara boulevard, 2nd Floor, 1st District, Bucharest

