
 

 
İmal Tarihi: 

Son Kullanma Tarihi: 

Şarj Numarası: 

 

GENEL BİLGİ: 

REMĠX, residüel toprak herbisitleri ile birlikte, çıkıĢ öncesi 

kullanılan herbisitlere özel bir adjuvanttır.  

 

REMĠX, herbisitlerle birlikte toprağa uygulandığı takdirde, 

herbisitlerin toprakta daha iyi bir kaplama yaparak yayılmasını ve 

tutunmasını sağlar.  

 

REMĠX, ilaçların ilaçlama alanı dıĢına sürüklenmesini engeller 

(drift kontrol), topraktaki kaplama alanını geliĢtirir ve toprak 

partiküllerinin ve organik maddelerin emilimini arttırır. 

  

REMĠX, bu Ģekilde yabancı ot kontrolündeki etkiyi arttırırken, 

bitkiler üzerinde oluĢabilecek stresi azaltır. 

 

REMĠX, tarla bahçe ziraatinde belirtildiği Ģekilde kullanılabilir. 

 

REMĠX, ekim ve çıkıĢ öncesi kullanılan birçok herbisit ile 

uygulanabilir 

 

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZ ÖNERİLERİ: 

REMĠX, sadece çıkıĢ öncesi toprak herbisitleri ile birlikte kullanılır.  

REMĠX, her zaman ilaçlama tankına en son eklenir 

Uygulama dozu  20-40 ml /dekar. 
   

Karışabilirlik:  Pendimetalin, Clomazone, Diflufenican, 

Flufenacet, Flurtamone, Flupyrsulfuron, Metazachlor, Quinmerac, 

Propisochlor, Dimethenamid-P, Napropamide, Dimethachlor, 

Prometrine, Flurochloridone, Oxyflurofen, Propisochlor, S-

metalachlor, Terbuthylazine,  Metamitron, Chloridazone, 

Metribuzin, Napropamid içerikli ilaçlar ile karıĢabilir. 

    

 

REMİX 
 

PENETRATOR-SURFACTANT 

 
Etkili  Madde: 732 g/L Alifatik Hidrokarbonlar, 

Hexahydric Alcohol Ethoxylates ve C18-C20  Yağ asidi 

 

ÖNCE ETĠKETĠ OKUYUNUZ. 

EVDE KULLANMAYINIZ. 

ÇOCUKLARIN ERĠġEMEYECEĞĠ YERLERDE,  

ĠNSAN, HAYVAN VE GIDALARDAN UZAK  

TUTUNUZ.  

ĠLACI ORĠJĠNAL AMBALAJINDA SAKLAYINIZ.  

ĠLAÇ BUHARINI VE ZERRELERĠNĠ TENEFFÜS 

ETMEYĠNĠZ.  

MASKE, KORUYUCU ELBĠSE, ELDĠVEN VE  

GÖZLÜK KULLANINIZ.  

ĠLAÇLAMA SIRASINDA HĠÇBĠR ġEY YEMEYĠNĠZ, 

SĠGARA ĠÇMEYĠNĠZ. 

 
KARIŞIM TAVSİYELERİ:  

Ġlaçlama tankının yarısını suyla ve baĢlangıç karıĢımıyla  

doldurun. Tavsiye edilen ilaç miktarını ekleyin. Ġyice  

karıĢtırın ve sonrasında gerekli miktarda REMĠX ekleyin.  

Tankın kalanını doldururken ve ilaçlama sırasında  

karıĢtırmaya devam edin.  

REMĠX kullanmadan önce, en son tavsiyeler için tedarikçinize 

danıĢın. 

  
Net miktar:  

Azami perakende satış fiyatı: 

         

KULLANIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT  

EDİLECEK HUSUSLAR: 

Dondan koruyun 

Tüm koruyucu tedbirler alınarak depolanmalı ve kullanılmalıdır. 

GÖZE BULAġMIġSA: Birkaç dakika dikkatlice yıkayınız. Varsa ve  

kolaysa kontak lensleri çıkartınız. Durulamaya devam ediniz. 

Koruyucu elbise/ koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın 

Bu ürünü kullanırken hiçbir Ģey yemeyiniz, içmeyiniz veya sigara içmeyiniz  

Kullandıktan sonra bütün koruyucu kıyafetlerinizi özellikle eldivenlerin  

içlerini iyice yıkayınız. 

Kendinizi iyi hissetmezseniz hemen tıbbi yardım alın (mümkünse  

etiketi gösterin) 

Yerüstü sularını ve hendekleri kimyasalla veya kullanılmıĢ paketlerle 

kirletmeyin. 

Bu ürün herhangi bir pestisit ile suyun içinde veya yakınında  

uygulanmak üzere kullanılmamalıdır. 

Çocukların eriĢebileceği yerlerden uzak tutun. 

Orijinal ambalajında, güvenli bir yerde ağzı sıkıca kapalı olarak tutun 

BoĢ ambalajları iyice yıkayın ve güvenli bir Ģekilde imha edin. 

Bu ürün ve ambalajı güvenli bir Ģekilde imha edilmelidir. 
 

DEPOLAMA DURUMU:  

Orijinal ambalajında, ağzı sıkıca kapalı olarak, gıdalardan uzakta,  

çocukların ve hayvanların eriĢemeyeceği bir yerde, serin ve kuru  

ortamda doğrudan güneĢe maruz kalmayan bir alanda kilit, altında  

depolanmalıdır. Normal (serin ve kuru) Ģartlar altında depolandığında  

3 yıl süreyle ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde  

hoĢgörü sınırları (tolerans) dıĢında bir değiĢiklik olmaz. 

 

FİRMA BEYANI: 

Ġlacın hatalı depolanması veya hatalı uygulama ve tavsiyelere uymadaki  

eksiklik sonucu oluĢacak zarar için sorumluluk kabul etmeyeceğimizi  

beyan ederiz.   

 

İMALATÇISI:  

AGROVISTA UK Ltd  

Rutherford House Nottingham Science Park 

Univertsity Boulevard Nottingham NG7 2QP ĠNGĠLTERE 

Tel: +44 0 115 9390202- Faks: +44 0 115 9398031 

 

İTHALATÇISI:  

AMC-TR TARIM SANAYİ VE TİC. A.Ş. 

Çağlayan Mah. Barınaklar Bulvarı 

Sıdıka Polat Apt. No: 41/2  ANTALYA - TÜRKĠYE 

Tel: 0 242 324 13 15 – Faks: 0 242 324 19 69   www.amc-tr.com 

 

 

 

 

 

http://www.amc-tr.com/


 


