
Áñéè.Ðáñôßäáò / Çì/íßá ÐáñáóêåõÞò: ÂëÝðå öéÜëç

ÅããõçìÝíç óýíèåóç:  Ðéíïëßíç :        96%  â/ï
                                   Âïçè. ïõóßåò :   4% â/â

ÖÕËÁÎÔÅ ÔÏ  ÊËÅÉÄÙÌÅÍÏ ÊÁÉ ÌÁÊÑÉÁ ÁÐÏ ÐÁÉÄÉÁ

Êáè. Ðåñéå÷üìåíï

240 ê.åê.

ÄéáíïìÝáò:
ÅËÁÍÊÏ ÅËËÁÓ Á.Å.Â.Å.               
Ëåùö. Ìåóïãåßùí 335, ×áëÜíäñé
Ôçë.: 213 0065000, ÁèÞíá

   
ÐáñáóêåõáóôÞò:  Miller Chemical & Fertilizer Corporation, ÇÐÁ
Áíôéðñüóùðïò : LANCES LINK ÅËËÁÓ ÅÐÅ, ÁèÞíá, Ôçë.: 210 5578797
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NU-FILM-PNU-FILM-P

ÄéáâñåêôéêÞ -  ÐñïóêïëëçôéêÞ ìç-éïíéêÞ ïõóßá                                       
ãéá ôçí êáëýôåñç äéáâñï÷Þ êáé ðñïóêüëëçóç ôùí 

öõôïðñïóôáôåõôéêþí óêåõáóìÜôùí êáé ôùí
äéáöõëëéêþí ëéðáóìÜôùí ðÜíù óôá öõôÜ.

Ðïëý ôïîéêü ãéá ôïõò õäñüâéïõò ïñãáíéóìïýò,
ìå ìáêñï÷ñüíéåò åðéðôþóåéò.

Ðõêíü ãáëáêôùìáôïðïéÞóéìï
ïñãáíéêü óêåýáóìá

ÔÑÏÐÏÓ ÄÑÁÓÇÓ: Ôï Nu-Film-P äçìéïõñãåß ìßá åëáóôéêÞ ìåìâñÜíç ðÜíù óôçí 
øåêáóìÝíç åðéöÜíåéá, óõãêñáôþíôáò ôï öõôïðñïóôáôåõôéêü ðñïúüí,  
ðñïóôáôåýïíôáò ôï áðü ôçí õðåñéþäç áêôéíïâïëßá (UV) êáé ìåéþíïíôáò ôï 
îÝðëõìá ôïõ áðü âñï÷Þ Þ áðü ôï íåñü Üñäåõóçò  
ÏÄÇÃÉÅÓ ×ÑÇÓÅÙÓ: Ôï Nu-Film-P ÷ñçóéìïðïéåßôáé ãéá ôçí áýîçóç ôçò 
áðïôåëåóìáôéêüôçôáò ôùí åíôïìïêôüíùí, ìõêçôïêôüíùí êáé æéæáíéïêôüíùí óôç 
äüóç ôùí 30-45 ê.åê./100 ëßôñá íåñü.  ¼ôáí ï üãêïò øåêáóìïý åßíáé ìéêñüôåñïò 
áðü 100 ëßôñá/ óôñÝììá ôüôå ðñïóèÝôïõìå óôï øåêáóôéêü äéÜëõìá ôüóï Nu-Film-
P þóôå íá áíôéóôïé÷ïýí 30-45 ê.åê. óôï óôñÝììá.
Ãéá ôçí áýîçóç ôçò áðïññüöçóçò ôùí äéáöõëëéêþí ëéðáóìÜôùí ÷ñçóéìïðïéåßóôå 
30 ê.åê. / óôñÝììá.
Ãéá ôçí áýîçóç ôçò áðïôåëåóìáôéêüôçôáò ïñéóìÝíùí æéæáíéïêôüíùí åíáíôßïí 
ðïëý áíèåêôéêþí æéæáíßùí (ÂÝëéïõñáò, ê.á.) ôï Nu-Film-P ÷ñçóéìïðïéåßôáé óôç 
äüóç ôùí 120 ê.åê. óå 100 ëßôñá íåñü.
Ãéá êáëýôåñá áðïôåëÝóìáôá ï øåêáóìüò ìå ôï Nu-Film-P ðñÝðåé íá ãßíåôáé ìå 
çëéáêü öùò ôïõëÜ÷éóôïí 1 þñá áðü ðñïâëåðüìåíç âñï÷Þ, ìéá êáé ôï ÷ñïíéêü áõôü 
äéÜóôçìá åßíáé ôï áíáãêáßï ãéá íá ó÷çìáôéóèåß ðÜíù óôï öõôü ç ðñïóôáôåõôéêÞ 
ìåìâñÜíç ôçò ÐÉÍÏËÉÍÇÓ.
Ôï Nu-Film-P äåí äçìéïõñãåß áöñü óôï øåêáóôéêü äéÜëõìá.
ÔÑÏÐÏÓ ÁÍÁÌÉÎÇÓ:
ÐñïóèÝóôå ôï Nu-Film-P óôï äï÷åßï ôïõ øåêáóôÞñá áíáäåýïíôáò óõíå÷þò.  
ÓõíéóôÜôáé ç ðñüóìéîÞ ôïõ óå ìéêñÞ ðïóüôçôá íåñïý ðñéí ôï ðñïóèÝóïõìå óôï 
äï÷åßï ôïõ øåêáóôÞñá.
ÓÕÍÄÕÁÓÔÉÊÏÔÇÔÁ
ÓõíäõÜæåôáé ìå üëá ôá ãíùóôÜ ãåùñãéêÜ óêåõÜóìáôá.
ÖÕÔÏÔÏÎÉÊÏÔÇÔÁ
Äåí åßíáé öõôïôïîéêü üôáí åöáñìüæåôáé óýìöùíá ìå ôéò áñ÷Ýò ôçò ÏñèÞò 
ÃåùñãéêÞò ÐñáêôéêÞò.
Ôåëåõôáßïò øåêáóìüò ðñéí ôç óõãêïìéäÞ: Äåí õðÜñ÷åé 
ðåñéïñéóìüò. Íá ôçñåßôáé ç Ýíäåéîç ôåëåõôáßáò åðÝìâáóçò ðñéí 
ôç óõãêïìéäÞ ôùí öõôïðñïóôáôåõôéêþí óêåõáóìÜôùí ðïõ   
óõììåôÝ÷ïõí óôï øåêáóôéêü ìßãìá ìå ôï ìÝãéóôï  ðåñéïñéóìü óå 
äéÜñêåéá.

Êáèáñéóìüò øåêáóôÞñá: ÁìÝóùò ìåôÜ ôïí øåêáóìü ôï äï÷åßï, ôá 
ëÜóôé÷á êáé ôá ìðåê ðñÝðåé íá îåðëÝíïíôáé ìå Üöèïíï íåñü.  Ôï ìéêñü 
õðüëåéììá êïëëþäïõò ïõóßáò ðïõ åíäå÷üìåíá èá ðáñáìåßíåé óôï 
äï÷åßï âïçèÜ óôçí áðïöõãÞ óêïõñéÜóìáôïò Þ äéÜâñùóçò ôïõ âõôßïõ 
åíþ äåí õðÜñ÷åé êßíäõíïò íá âïõëþóïõí ôá ìðåê êáôÜ ôïí åðüìåíï 
øåêáóìü.  
Êáèáñéóìüò Üëëùí åðéöáíåéþí: ÅÜí óõìâåß øåêáóôéêü õãñü ìå 

 íá ðÝóåé óå åðéöÜíåéåò üðïõ äåí ôï èÝëïõìå  ôæÜìéá, åñãáëåßá, 
ï÷Þìáôá êëð. ìðïñïýìå íá ôï áöáéñÝóïõìå ìå íåñü áí äåí Ý÷åé áêüìá 
óôåãíþóåé.  Áí Ý÷åé óôåãíþóåé êáèáñßæïõìå ìå ðåôñÝëáéï.

Nu-
Film-P 

ÍÏÕ- ÖÉËÌ- Ð

ΠΡΟΣΟΧΗ
Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.

Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική 

δερματική αντίδραση.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ: Μακριά από τρόφιμα, ποτά και 
ζωοτροφές. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το 
σκεύασμα. Aποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη / αναθυμιάσεις / αέρια / 
συγκεντρώσεις σταγονιδίων / ατμούς / εκνεφώματα. Να φοράτε 
προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής 
προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και 
πλύνετέ τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. Μαζέψτε τη χυμένη 
ποσότητα. Διάθεση του περιεχομένου / περιέκτη σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο, ακολουθείστε συμπτωματική 
θεραπεία.
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ: Σε περίπτωση κατάποσης να μην προκληθεί 
εμετός. Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή. Σε περίπτωση επαφής με 
το δέρμα πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν παρατηρηθεί 
ερεθισμός του δέρματος ή εμφανισθεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/ 
Επισκεφθείτε γιατρό. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια ξεπλύνετε τα 
μάτια με καθαρό νερό για αρκετά λεπτά κρατώντας τα βλέφαρα ανοιχτά. 
Αφαιρέστε τους φακούς επαφής, αν υπάρχουν και συνεχίστε το 
πλύσιμο. Συμβουλευθείτε οφθαλμίατρο αν ο ερεθισμός παραμένει. Σε 
περίπτωση εισπνοής μεταφέρετε τον ασθενή σε χώρο με καθαρό 
αέρα. Κάντε τεχνητή αναπνοή σε περίπτωση που ο ασθενής δεν 
αναπνέει.

 «Ãéá íá áðïöýãåôå êéíäýíïõò ãéá ôçí áíèñþðéíç õãåßá êáé ôï 
ðåñéâÜëëïí, áêïëïõèÞóôå ôéò ïäçãßåò ÷ñÞóçò»


