
 
Etiketa 

AQUAFIX 
 pomocná půdní látka 

 
Žadatel a výrobce: MAYLINE INVESTMENT CORPORATION LIMITED, s.r.o., Bílkova 855/19, Praha 
 
Číslo rozhodnutí o registraci: 4786  
 
Obsah rizikových prvků splňuje zákonem stanovené limity v mg/kg: kadmium 1, olovo 10, rtuť 1,0, 
arsen 20, chrom 50. 
 
AQUAFIX, pomocná půdní látka je poly-elektrolytický fixátor vody určený pro ošetření osiva. AQUAFIX 
napomáhá udržení vlhkosti v půdě za podmínek nepravidelného zavlažování nebo jeho absence. 
Účinně působí na regulaci vodních a minerálních podmínek pro výživu rostlin. 
AQUAFIX zvyšuje klíčivost osiva a umožňuje rovněž pevnou fixaci mikroelementů a jiných fyziologicky 
aktivních látek na povrchu zrna. 

 
Rozsah a způsob použití: 
Příprava pro 1 tunu osiva řepky: Přípravek před otevřením dobře protřepejte. 0,3 l přípravku 
zamíchejte v 10-15 litrech vody. Po zamíchání se roztok nanáší obvyklým způsobem na semena. 
Příprava pro 1 tunu osiva máku setého: Přípravek před otevřením dobře protřepejte. 1,0 l 
přípravku zamíchejte v 10-15 litrech vody. Po zamíchání se roztok nanáší obvyklým způsobem na 
semena. 
Příprava pro 1 tunu osiva obilovin a luskovin: Přípravek před otevřením dobře protřepejte. 0,5 l 
přípravku zamíchejte v 10-15 litrech vody. Po zamíchání se roztok nanáší obvyklým způsobem na 
semena. 
Příprava pro 1 tunu osiva kukuřice a slunečnice: Přípravek před otevřením dobře protřepejte. 0,5 l 
přípravku zamíchejte v 10-15 litrech vody. Po zamíchání se roztok nanáší obvyklým způsobem na 
semena. 
Připravený roztok se musí využít v den jeho přípravy. V případě stání přípravku více než jeden den, se 
musí přípravek znovu zamíchat. 
 
Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci:  
Zamezte styku s kůží a očima (S24/25). Používejte vhodné ochranné rukavice, osobní pracovní 
prostředky pro oči a obličej (S37/39). Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou 
a vyhledejte lékařskou pomoc (S26). Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody (S28). 
Při požití nevyvolávejte zvracení a vypláchněte ústa velký množstvím vody: ve vážnějších případech 
vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení (S64/64). Nejezte, nepijte a nekuřte 
při používání (S20/21). V případě nehody při vdechnutí přeneste postiženého na čerstvý vzduch 
a ponechte jej v klidu (S63). 
 
Podmínky skladování:  
Skladujte v chladných, suchých, dobře větraných prostorech při teplotě od 0 do +25oC. Uchovávejte 
odděleně od potravin (S14). 
Zneškodnění prázdných obalů: opláchnuté obaly předejte k recyklaci. 
Upozornění: dbejte zvýšené opatrnosti při vylití, přípravek vytváří kluzký povrch. 
 
Přípravek se dodává balený. Objem balení:  
Doba trvanlivosti: 1 rok od data výroby 
Datum výroby:      Číslo výrobní šarže:   
     

 


