
SÄKERHETSINFORMATION
UFI: 4CY3-YYRU-W10U-GV7V

Fara
Faroangivelser: H318: 
Orsakar allvarliga 
ögonskador

Säkerhetsrekommendationer:
P280: Använd skyddshandskar/ 
skyddskläder/ögonskydd/skyddande skor.
P305 + P351 + P338: VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj 
försiktigt under rinnande vatten i flera minuter; om  
möjligt, ta ut eventuella kontaktlinser; fortsätt skölja.
P310: Ring omedelbart GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/
läkare.
Innehåller: Tetranatriumetylendiamintetraacetat
För att undvika risker för människors hälsa och för 
miljön, följ bruksanvisningen.

5 L ℮ (utvändig låda 4 x 5 L)

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR: Alla varor som levereras av oss är av hög 
kvalitet och vi anser att de är lämpliga, men eftersom vi inte kan kontrollera 
hur de förvaras, blandas eller används, är alla villkor och garantier, såväl 
lagstadgade som andra, liksom kvaliteten eller lämpligheten för ett visst 
syfte hos våra varor undantagna och vi tar inget ansvar för eventuella 
materiella skador eller personskador som uppstår till följd av lagring, 
hantering, applicering eller användning av dem. 

DYNEX® är ett registrerat varumärke som tillhör De Sangosse. 

Distributör: Bayer A/S
Arne Jacobsens Allé 13
DK-2300 Köpenhamn S
Tfn 4523 5000

Koncentrationstabell

Vattenhårdhet 
(°dH)

Koncentration av
DYNEX (% v/v)

≤ 15 0,15%
20 0,20%
25 0,25%

> 30 Kontakta din rådgivare

ICKE-FÖRSURANDE VATTENKONDITIONERARE
DYNEX är en icke-försurande formulering av kelatföreningar 
utvecklade speciellt för att konditionera vatten vid användning 
av fettsyrebaserade växtskyddsmedel, t.ex. FLiPPER®.

Användningsinstruktioner
Endast avsett att användas som tillsats till vatten för 
växtskyddsändamål av professionalla användare inom 
jordbruket. Följ alltid anvisningarna på växtskyddsproduktens 
etikett. För optimal konditionering av vattnet rekommenderas 
att man först testar vattnets hårdhetsgrad. För vatten med 
normal hårdhetsgrad (≤25 dH) rekommenderas en dos 
på 0,25%. Om vattnets  hårdhet överstiger 30 dH, bör du 
kontakta din lokala rådgivare.

Tillredning av sprutvätska med FLiPPER
DYNEX måste tillsättas i sprutvätskan innan t.ex FLiPPER 
tillsätts.
1.  Fyll 25% av tanken med vatten och börja röra om försiktigt. 
2.  Tillsätt den rekommenderade mängden Dynex (mängd för  
 den totala sprutvolymen) i den delvis fyllda tanken medan  
 du fortsätter att röra om.
3. Innan du fyller på mer vatten tillsätter du önskad mängd  
 FLiPPER i tanken. (OBS! FliPPER kan skumma om det rörs  
 om för häftigt).
4.  Fortsätt röra om medan du fyller tanken helt eller tills   
 önskad volym har uppnåtts.


