
SIKKERHEDSOPLYSNINGER
UFI: 4CY3-YYRU-W10U-GV7V

Fare
Faresætninger: H318: 
Forårsager alvorlig 
øjenskade. 

Sikkerhedsanbefalinger:
P280: Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/
øjenbeskyttelse/beskyttende fodtøj.
P305 + P351 + P338: VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl 
forsigtigt med vand i flere minutter; fjern eventuelle 
kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P310: Ring omgående til læge eller GIFTLINJEN Tlf. 82 12 12 12
Indeholder: Tetrasodium ethylendiamintetraacetat
Bragsanvisningen skal følges for ikke at bringe 
menneskers sundhed og miljøet i fare.

5 L ℮ (yderkasse 4 x 5 L)

LEVERINGSBETINGELSER: Alle varer, der leveres af os, er af høj kvalitet, 
og vi mener, at de er egnede, men da vi ikke har kontrol over deres 
opbevaring, opblanding eller brug, er alle betingelser og garantier, 
lovbestemte eller andre med hensyn til kvaliteten eller egnetheden til 
ethvert formål med vores varer udelukket, og vi påtager os intet ansvar 
for nogen skade eller personskade overhovedet som følge af deres 
opbevaring, håndtering, anvendelse eller brug. 

DYNEX® er et registreret varemærke tilhørende De Sangosse. 

Distributør: Bayer A/S
Arne Jacobsens Allé 13
DK-2300 København S
Tlf. 4523 5000

Koncentrationstabel

Vandets hårdhed
(°dH)

Koncentration af
DYNEX (% v/v)

≤ 15 0,15%
20 0,20%
25 0,25%

> 30 Kontakt din konsulent

PR nummer: 4391249

IKKE-FORSURENDE VAND BLØDGØRINGSMIDDEL
DYNEX er en ikke-forsurende formulering af chelatforbindelser, 
der er specielt udviklet til at blødgøre sprøjtevand, når der 
anvendes plantebeskyttelsesmidler baseret på fedtsyrer, 
f.eks FLiPPER®.

Brugervejledning
Et additiv til sprøjtevand, der skal bruges i landbruget. 
Følg altid anvisningerne på etiketten for plantebeskyttelsesmidlet. 
For at blødgøre vandet optimalt anbefales det at teste 
vandets hårdhed. Ved normalt hårdt vand (25 dH) anbefales 
en dosis på 0,25%. Når vandets hårdhed er højere end  
30 dH, bedes du kontakte din lokale konsulent.

Tilberedning af sprøjtevæske med FLiPPER
DYNEX skal tilsættes sprøjtevæsken, før FLiPPER tilsættes.
1.  Fyld 25 % af tanken med vand, og omrør forsigtigt (bemærk:  
 FLiPPER kan skumme, hvis omrøringen er for voldsom).
2.  Tilsæt den anbefalede mængde Dynex (mængden til den  
 samlede sprøjtevolumen) til den delvist fyldte tank og   
 fortsæt med at omrøre.
3.  Før du tilføjer mere vand, skal den påkrævede mængde  
 FLiPPER tilsættes tanken.
4.  Fortsæt med at omrøre, mens tanken fyldes helt eller til  
 den påkrævede volumen.


