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Вага нетто
14,98кг

Гідромаг 500

Внимание
Перед применением продукта
прочитайте весь текст на этикетке

Hydromag™500
Продукт соответствует стандартам ЕС

Изготовитель: «Яра Объединенное
Королевство Лимитед», 
Мэнор Плэйс, Веллингтон Роуд,
Индастриал Истэйт, Поклингтон, Йорк, YО
42 1DN, Великобритания;
Тел: +44 (0) 1759 302 545;
Факс: +44 (0) 1759 303 650
Регистрант в России: ЗАО «Яра» 140053,
Московская область, г. Котельники,
Яничкин проезд, д.2
Тел: +7 (495) 728 41 62 / 63 / 64
www.yara.com

Гідромаг 500

Продукт відповідає стандартам ЄС

Увага! 
Перед застосуванням продукту
прочитайте весь текст на етикетці.

Виробник: «Яра UK Лтд». Менор Плейс,
Веллінгтон Роуд, Індастріал Істейт,
Поклінгтон, Йорк, YO 42 1DN, Велика
Британія. 
Імпортер в Україні: ТОВ «Яра Україна, вул.
Чорноморська, 1; 04655 Київ
Комерційна адреса: ТОВ «Яра Україна,
просп. В. Лобановського, 6А, офіс 142;
03037 Київ
Тел.: +38 (044) 220 00 96           
Факс: +38 (044) 220 00 97
E-mail: ukraine@yara.com       www.yara.ua

Гидромаг 500

Гидромаг 500

Суспензия гидроокиси магния Cуспензія гідрооксиду магнію

Вміст у вагових %:
4.6% = 69  г/л азот (N)
19.9% = 300 г/л магній (Mg)
33.1 % = 500 г/л оксид магнію (MgO)

Застосовувати тільки в разі необхідності.
За забезпечення правильного
використання цього продукту повністю
відповідає покупець. Не перевищувати
відповідні дози внесення.

Номер партії і дата виготовлення вказані
на упаковці
Номер реєстраційного посвідчення -
№ 04085
Класифікація по ВОOЗ, токсикологічна
характеристика: IV клас небезпеки.

Призначення: 
Застосовується для позакореневого
підживлення технічних культур, зернових
(колосових), кукурудзи, овочевих та ін. Під
час застосування слід дотримуватися
застережних заходів, що викладені в
Державних санітарних правилах
«Транспортування, зберігання та
застосування пестицидів в народному
господарстві» 1998 р. При попаданні
препарату на шкіру або в очі необхідно
промити їх чистою водою та звернутися
до лікаря. Антидот відсутній.

Гарантійний строк зберігання:  2 роки з
дати випуску (див. дату на упаковці).

Яра Віта Моно Гідромаг

Вес нетто

Гарантируемое содержание элементов:
19,9% = 300 г/л Магний (Mg),
(оксидная форма Mg 33,1% = 500 г/л)
4,6% = 69 г/л Азот (N)

Номер партии и дата изготовления
указаны на упаковке

10 л

Соблюдать требования и меры
предосторожности, указанные в СанПиН
1.2.2584-10  «Гигиенические требования к
безопасности процессов испытаний,
хранения, перевозки, реализации,
применения, обезвреживания и
утилизации пестицидов и агрохимикатов»,
СП 1.2.1170-02 «Гигиенические
требования к безопасности
агрохимикатов». 

При случайном проглатывании выпить
большое количество теплой воды (2-3
стакана) с добавлением активированного
угля (из расчета 2-3 таблетки на стакан
воды), вызвать рвоту, а затем вновь дать
выпить стакан теплой воды с взвесью
активированного угля (из расчета 2-3
таблетки на стакан воды); немедленно
обратиться за медицинской помощью. При
попадании на кожу или в глаза промыть
струей чистой проточной воды. При
необходимости обратиться к врачу или
доставить пострадавшего в медицинское
учреждение.

Номер государственной регистрации:
186-11-50-1

Регистрационный номер тарной этикетки:
049-11-50-10-13
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