DK

SE OBS!
Läs hela etiketten och

BEMÆRK
Læs hele etiketten, før
produktet tages i brug

säkerhetsdatabladet innan du
använder denna produkt.
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KombiPhos

PK (Mg) bladgødning 13 - 4,2 PK (Mg) gödselmedel 13 - 4,2
(2,7) med mangan (Mn) och
(2,7) med mangan (Mn) og
zink (Zn)
zink (Zn)

Får användas endast om det
finns ett konstaterat behov.
Överskrid inte lämplig dosering.

Yara Danmark A/S, Vesterballevej
27, DK-7000 Fredericia,
www.yara.dk
Tlf. Nr: +45 79 22 33 66

Yara AB, Box 4505, 203 20
Malmö, Sverige.
Tel: 010-13 96 000
www.yara.se
Tillverkad av Yara UK Ltd,
Pocklington York, YO42 1DN, UK
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Må kun anvendes i tilfælde af
konstateret behov.
De anbefalede doser må ikke
overskrides.

10 liter
Netto/
Nettovikt
14.75 kg
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Garanteret indhold - total:
Växtnäringsinnehåll - vattenlösligt:
13% vikt-% = 192 g/ fosfor (P)
4.2% vikt-% = 62 g/l kalium (K)
2.7% vikt-% = 40 g/l magnesium (Mg)
0.68% vikt-% = 10 g/l mangan (Mn)
0.34% vikt-% = 5 g/l zink (Zn)
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CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S. (Phosphoric acid)
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Farlige indholdsstoffer: phosphorsyre, Calcium bi (dihydrogenortofosfat),
mangandinitrat
H290: Kan ætse metaller.
H314: Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.
P260: Indånd ikke gas eller dampe.
P280: Brug særligt arbejdstøj, egnede beskyttelseshandsker og
-briller/ansigtsskærm.
P305+P351+P338+P310: VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med
vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let.
Fortsæt skylning. Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge.
P303+P361+P353: VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj
tages straks af. Skyl huden med vand.
P234: Opbevares kun i originalemballagen.
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Farliga beståndsdelar: fosforsyra, Kalcium bis(diväteortofosfat),
mangandinitrat
H290: Kan vara korrosivt för metaller.
H314: Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
P260: Inandas inte gas eller ånga.
P280: Använd skyddshandskar/skyddskläder och ögonskydd/ansiktsskydd.
P305+P351+P338+P310: VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med
vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att
skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
P303+P361+P353: VID HUDKONTAKT (även håret): Ta genast av alla
nedsmutsade kläder. Skölj huden med vatten.
P234: Förvaras endast i originalförpackningen.

