
WATERCONDITIONER
Voor ontharden en aanzuren van spuitvloeistof 
Het bindt kationen (Ca, Mg, Fe en bicarbonaat 
in het water zodat deze niet met gbm kunnen
 reageren.) Het zuurt water aan waardoor het 
versnelde afbraak van bepaalde gbm tegengaat. 

Orthofosfor-zuur, ammoniumsulfaat, div. hulpstoffen 

3L omdoos 4 x 3 L

EASI MIX
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GEBRUIKSAANWIJZING

ALGEMEEN
De effectiviteit van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen 
wordt nadelig beïnvloed door basisch, hard, brak of verontreinigd 
water met daarin niet oplosbare ionen zoals calcium, magnesium, 
bicarbonaat, etc. Onder dergelijke omstandigheden zijn 
gewasbeschermingsmiddelen onderhevig aan versnelde hydrolyse 
en neerslag wat resulteert in verminderde werking, door verlies van 
actieve stof, vooral wanneer tankmixen met meerdere middelen 
worden gemaakt.

EASI-MIX WATER TESTINSTRUCTIES
1. Neem 1 liter water van de bron.
2. Voeg 1 afgemeten hoeveelheid (1 pompje = 0,5 ml) toe aan de liter  
 water om een kleurverandering te bewerkstelligen.
3. Blijf afgemeten hoeveelheden toevoegen tot gewenste   
 kleurverandering heeft plaatsgevonden. 
 • Bij pH 5,0 en hoger kleurt het water blauw. 
 • Bij pH 4,9 en lager kleurt het water groen. 
 • Bij pH 4,3 en lager kleurt het water geel.

VOORBEELDEN VAN DE BENODIGDE HOEVEELHEID
Elke 0,5 ml Easi-Mix die aan 1 liter wordt toegevoegd is gelijk aan 
0,25 liter Easi-Mix op 1000 liter water in de spuittank. De vloeistof in 
de testfles is verdund en bevat een kleurreagent.

 zacht water  medium water   hard water
Testmonster  0,5 ml/liter  1 ml/liter  2 ml/liter
Spuitvloeistof  0,25 l/1000 liter  0,5 l/1000 liter  1 l/1000 liter

AARD VAN HET PREPARAAT
Easi-Mix is een effectief waterconditionerings- 
middel en bevat:
• gecomplexeerde aanzuurders om de pH te verlagen en hydrolyse 

te voorkomen;
• lange ketens van polymeren om het water te ontharden;
• stoffen die kationen wegbufferen en zo neutraliseren;
• stoffen ter verbetering van de oplosbaarheid;
• uitvloeiers en hechters om de bladbedekking te verbeteren.

EASI-MIX

kwaliteit beweegt ons!

DISCLAIMER
Dit product is uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik. Lees voor 
gebruik de gebruiksaanwijzing, de gevarenaanduidingen en voorzorgs-
maatregelen. De op dit etiket beschreven eigenschappen en toepassingen 
van dit product, zijn gebaseerd op opgedane ervaringen bij gebruik volgens 
de gebruiksaanwijzing. Deze gebruiksaanwijzing is opgesteld volgens de 
laatste bij aanmaak van dit etiket bekende inzichten.

Veel factoren buiten de invloed van Holland Fyto, zoals onder meer opslag, 
vervoer, de wijze van toepassing, de teeltwijze, de dosering, de evt. toepas-
sing in tankmix met andere producten, etc. kunnen de werking en effecten 
van het product op het gewas beïnvloeden. Daarom staat Holland Fyto niet 
in voor het bereiken van bepaalde resultaten en wijst zij alle aansprakelijk-
heid af voor enige schade voortvloeiend uit opslag, vervoer of gebruik van 
het product. Als er nog geen ervaring is opgedaan met het product in bijv. 
een bepaald gewas of ras, voer dan eerst een proefbespuiting uit, om 
bijvoorbeeld de verdraagzaamheid van het gewas of ras te testen.

Pas het product toe volgens goed landbouwkundig gebruik. Raadpleeg 
bij twijfel over een toepassing uw adviseur en/of leverancier. Verder zijn 
onze bij de Kamer van Koophandel gedeponeerde Algemene Voorwaarden 
van kracht op al onze verkoopovereenkomsten, en worden op verzoek 
toegezonden.

GEVAREN VERKLARING 
H314  -  Veroorzaakt ernstige brandwonden en schade aan de ogen.

SIGNAALWOORDEN 
Gevaar.

VOORZORGSMAATREGELEN 
P264  - Was de handen grondig na gebruik. 
P280  -  Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/
oogbescherming/gezichtsbescherming. 
P301+330+331  - Indien doorgeslikt: Spoel de mond. Wek GEEN 
overgeven op. 
P305+351+338  -  Indien in de ogen: Spoel voorzichtig met mater
gedurende enig minuten. Verwijder contactlenzen 
indien aanwezig 
en mogelijk. Blijf spoelen. 
P303+361+353  - Indien op de huid (of haar):
Verwijder onmiddellijk alle vervuild kleding. Spoel 
de huid met water. 
P405  - Sla op achter slot en grendel.

GEVAARLIJKE INGREDIËNTEN FOSFORZUUR


