
®Το BRANDT  SUPER WETTER είναι ένα σκεύασμα – Προσκολλητικό και 
Υπερδιαβρέκτης – νέας γενιάς, με αντιαφριστικές και διεισδυτικές ιδιότητες 
για χρήση με φυτοπροστατευτικά προϊόντα. 

®Γενικές πληροφορίες: Το BRANDT  SUPER WETTER είναι ένα 
σκεύασμα – Προσκολλητικό και Υπερδιαβρέκτης – νέας γενιάς, με 
αντιαφριστικές και διεισδυτικές ιδιότητες για χρήση με φυτοπροστατευτικά 
προϊόντα. Είναι ένα μη-ιονικό επιφανειοδραστικό σκεύασμα, ανήκει στην 
οικογένεια των οργανοσιλικονούχων υπερδιαβρεκτών και παρασκευάζεται 
με βάση την τεχνολογία “organo-modified siloxane technology”. Η χρήση 
του μειώνει την επιφανειακή τάση ενός υδατικού διαλύματος, πολύ 
περισσότερο από ότι ένας κοινός διαβρέκτης. Κατά συνέπεια προσφέρει 
καλύτερη διασπορά του ψεκαστικού υγρού και αποτελεσματικότερη 
προσρόφησή του από την φυλλική επιφάνεια, μειώνοντας παράλληλα την 
έκπλυση από τη βροχή.

®
Οδηγίες Χρήσης: Η δοσολογία του BRANDT  SUPER WETTER εξαρτάται 
από πολλούς παράγοντες και συνθήκες όπως: η σκληρότητα του νερού, ο 
τρόπος ψεκασμού, ο εξοπλισμός του ψεκαστικού μηχανήματος και τα μπεκ, 
το είδος και το μέγεθος φυλλώματος, κ.α. Γενικά συνιστάται να 
ακολουθούνται οι οδηγίες χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Το 

® 
BRANDT SUPER WETTER συνδυάζεται με Ζιζανιοκτόνα, Εντομοκτόνα, 
Ακαρεοκτόνα, Μυκητοκτόνα, Ρυθμιστές ανάπτυξης και Αποφυλλωτικά, με 
δόση 25 έως 100 κ.εκ. ανά 1000 λίτρα ψεκαστικού υγρού.

Παρατηρήσεις: 
®-  Η δοσολογία του BRANDT  SUPER WETTER να μην υπερβαίνει το 5% 

του τελικού όγκου του ψεκαστικού υγρού.
®- Χρησιμοποιείστε τις μεγαλύτερες δόσεις του BRANDT  SUPER WETTER 

με μικρότερους όγκους ψεκαστικού υγρού.

Χρόνος εφαρμογής: Καθορίζεται από την ετικέτα του φυτοπρο-
στατευτικού προϊόντος, μαζί με το οποίο εφαρμόζεται στον ψεκασμό.

Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού: •Γεμίστε το ψεκαστικό 
δοχείο μέχρι τη μέση ή ¾ με νερό. •Προσθέστε την απαιτούμενη δόση των 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων, όπως αναφέρεται στις οδηγίες χρήσης 
τους, σύμφωνα με την ακόλουθη σειρά:  1) SG ή WG,  2) WP,  3)SC,  4)S L,

 
5) EC.  •Αναδεύσετε και προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα του  

®
BRANDT  SUPER WETTER μειώνοντας την ταχύτητα της ανάδευσης. 
•Προσθέστε το υπόλοιπο νερό, συνεχίζοντας την ανάδευση με μειωμένη 
ταχύτητα.

Φυτοτοξικότητα:  Όπως με όλα τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να 
προηγείται δοκιμή φυτοτοξικότητας σε μικρή έκταση.

Συνδυαστικότητα: Συνδυάζεται με τα περισσότερα φυτοπροστατευτικά 
προϊόντα. Αν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί σε κάποιο νέο συνδυασμό, 
συστήνεται να προηγηθεί μία δομική συνδυαστικότητας. Προσοχή να μην 
συνδυάζεται με χαλκούχα σκευάσματα στο επιτραπέζιο Αμπέλι.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: Τηρείτε την «τελευταία 
επέμβαση» του φυτοπροστατευτικού προϊόντος με το οποίο εφαρμόζεται 
μαζί στον ψεκασμό. 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ:
 •Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο.
•ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα 
και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. 
•Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε 
αδιαθεσία.  •Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε / 
Επισκεφθείτε γιατρό. •Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.  •Διάθεση του 
περιεχομένου/περιέκτη σε εγκεκριμένη μονάδα διάθεσης αποβλήτων.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ:
Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και 
αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. 
Ζητήστε ιατρική συμβουλή.
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλύνετε αμέσως το δέρμα με νερό. 
Απομακρύνετε γρήγορα τα ρούχα αν είναι εμποτισμένα και ξεπλύνετε το 
δέρμα με νερό. Ζητήστε ιατρική συμβουλή.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε αμέσως τα μάτια με 
άφθονο νερό καθώς και κάτω από τα βλέφαρα, τουλάχιστον για 15 λεπτά. 
Ζητήστε ιατρική συμβουλή.
Σε περίπτωση κατάποσης: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή 
ένα γιατρό αμέσως. ΜΗΝ προκαλείτε εμετό.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 77 93 777

Συνθήκες αποθήκευσης: Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή 
συσκευασία σε μέρος ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο, μακριά από 
πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε. Αποθηκεύεται κλειδωμένο

 μακριά από παιδιά, ζώα, τρόφιμα και ζωοτροφές.
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ΗΜ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ / ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ: Βλέπε φιάλη

190x90

ΠΡΟΟΡIΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤIΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Φυλάσσεται κλειδωμένο μακριά από παιδιά 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 250 κ.εκ.

ΠΡΟΣΚΟΛΛΗΤΙΚΟ - ΥΠΕΡΔΙΑΒΡΕΚΤΗΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ
- Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
- Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής.
- Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με 
  μακροχρόνιες επιπτώσεις.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Brandt Europe, S.L.,
Ctra . Carmona-Guadajoz Km3 .1, 41410 Carmona, Seville, Ισπανία

ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΣ-ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ: Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΑΒΕΕ,

ΒΙ.ΠΕ.Θ., Τ.Θ. 40, 570 22, Σίνδος │ Τηλ.: 2310 568656 │e-mail: info@efthymiadis.gr

®BRANDT
SUPER WETTER

Σύνθεση:
Περιέχει: Polyalkyleneoxide Modified 
               Heptamethyltrisiloxane


