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Et særdeles interessant produkt for rig-
tigt mange golfbaner, ikke mindst i de 
områder hvor der er et højt indhold af 
Calcium (Ca) eller Magnesium (Mg) i van-
det.
Har man problemer med et eller flere af 
førnævnte, kan det anbefales, at der til 
den flydende gødning/vandblanding til-
sætter 0,1 til 0,2 L/100 L. vand. Dermed 
vil problemet være løst, og planternes 
mulighed for at optage næringsstofferne 
dramatisk øget.
Uvildige forsøg har tydeligt demonstreret 
en meget betydelig effekt af S.WA.T.1. 

ANVENDELSE
1.  Hæld den ønskede vandmængde i 

sprøjten - start omrøring.
2.  Tilsæt S.WA.T.1 i den anbefalede dose-

ring  (0,1 - 0,2 L./100 L vand).
3. Tilsæt mikronæringsstoffer
4. Tilsæt evt. pesticider

DOSERING
Laboratorietest har via titrering vist, at 
S.WA.T.1 ved hårdt vand kun skal tilføres 
med 0,1 L og ved meget hårdt vand tilfø-
res 0,2 L/100 L vand.
Pesticid effekten kan forventes forbedret 
med ca. 30%.

HÅNDTERING OG OPBEVARING
S.WA.T.1 skal opbevares frostfrit og util-
gængeligt for børn. Ved hånd tering skal 
bæres beskyttelseshandsker og øjen-
beskyttelse.

FARE
Indeholder: Phosphorsyre <50 %. H314 Forårsager 
svære ætsninger af huden og øjenskader. Fore-
byggelse: P280 Bær beskyttelseshandsker/be-
skyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. 
Reaktion: P301 + P330 + P331 I TILFÆLDE AF IND-
TAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning. 
P303 + P361 + P353 VED KONTAKT MED HUDEN 
(eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. 
Skyl/brus huden med vand. 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 en GIFTINFORMATION/læge.

Kvalitet koster ikke - det betaler sig!

  S.WA.T.1
Er et meget kraftigt virkende pH regulerende produkt, som effektivt neutra-
liser den skadelige virkning af Calciumcarbonat og Magnesiumcarbonat. 
S.W.A.T 1 bør, når der bruges hårdt vand, anvendes hver gang der udbringes 
pesticider samt bladgødninger. Produktet er uhyre økonomisk i brug.
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