
FIX
ПРИЛЕПИТЕЛ 

 И ОМОКРИТЕЛ

УНИВЕРСАЛЕН  
ПРИЛЕПИТЕЛ И БИО-ОМОКРИТЕЛ



Протеинов био-концентрат, обогатен с млечна киселина, свободни аминокисе-
лини и витамини. 
Galaster™ (2-етилхексил 2-хидроксипропаноат) – ново поколение омокрител.

AMINO EXPERT® FIX е подходящ за смесване с всички видове пестициди 
и листни торове. 

AMINO EXPERT® FIX се препоръчва като добавка за почвено прилагани 
хербициди.

AMINO EXPERT® FIX се препоръчва като добавка за тотални  хербициди.

Универсален прилепител и био-омокрител. 

регУлира рн на разтвора.

СъСТав

ПРИложЕнИЕ

AMINO EXPERT® FIX повишава ефикасността на инсектициди, хербициди, 
фунгициди и растежни регулатори.
AMINO EXPERT® FIX не променя начина на действие на продукта за рас-
тителна защита, с който се прилага, а само увеличава активността му.
AMINO EXPERT® FIX подобрява прилепването и задържането на работ-
ния разтвор към третираната листна повърхност.
AMINO EXPERT® FIX подобрява разпределянето на работния разтвор 
върху листната повърхност.

ДЕйСТвИЕ



В случай на липса на информация за смесимостта е препоръчително да се 
направи предварителен тест.

1. при смесване с течни продУкти:
Смесете малко количество от продукта за растителна защита със съответ-
ната доза от AMINO EXPERT® FIX и разбъркайте – получаването на 
емулсия показва възможност за съвместно приложение.

2. при смесване с намокрими прахове или 
водоразтворими гранУли:
Поставете малко количество продукт за растителна защита в съд за смес-
ване и добавете малко вода, докато се образува гладка паста. След това 
процедирайте както с течните продукти в т.1.

3. при смесване с повече от един продУкт за 
растителна защита:
В случаите, че се използват повече от един продукт за растителна защита, 
предварително смесете  всеки един от тях с AMINO EXPERT® FIX до 
образуването на емулсия, съгласно т.1.

доза: 1 литър AMINO EXPERT® FIX на 1000 л вода. 
да се разбърква преди Употреба!
 
При зареждане на пръскачката в част от водата разтворете препаратите, след 
това добавете AMINO EXPERT® FIX и при непрекъснато разбъркване  
допълнете с вода резервоара на пръскачката.

Прочетете етикета на продукта за растителна защита, с който ще смесвате 
AMINO EXPERT® FIX и следвайте специфичните инструкции, ако има 
такива.

СмЕСИмоСТ

РабоТЕн РазТвоР



СЕРИЯ амИно ЕКСПЕРТ 
BAZA•IMPULS•FIX

Прилепителят FIX намалява повърх-
ностното съпротивление. В резултат 
на това се разширява основата на 
капката и контактът ѝ с листата. Това 
увеличава възможността за поглъща-
не на хранителни вещества и повиша-
ва ефективността на компонентите 
на работния разтвор.  Установено е в 
практиката, че най-добри са капките, 
които са около 250 микрона. Ако са 
по-големи, те се стичат и веществата 
не се усвояват. Ако са по-малки, се от-
насят от вятъра и пак не се усвояват.

РоляТа на  
ПРИлЕПИТЕлИТЕ

ГаРанТИРано  
КачЕСТво
FIX е формулиран в България 
с висококачествени суровини. 
Всяка партида се придружава 
със Сертификат за качество. 
Контролна проба от всяка пар-
тида се съхранява в архива на 
Екофол АД за срок от 2 години.

Производителят Екофол АД има 
внедрена система за управле-
ние на качеството и е сертифи-
циран по БДС EN ISO 9001-2008. 

аГРономИчЕСКа 
КонСулТацИя, бъРза 
И лЕСна ДоСТавКа
По всички въпроси, свързани 
с храненето на растенията и с 
преодоляването на стресови 
ситуации в развитието им, 
търсете агроном консултантите 
на Екофол. 

В Екофол е създадена организа-
ция за бърза и ефективна дос-
тавка на заявените продукти.

С ГРИжа  
за ПРИРоДаТа!
Екофол АД е поел грижата за 
опаковките на торовете от фир-
мената продуктова листа.

Екофол има сключен договор с 
рециклираща фирма и за всяка 
пусната на пазара опаковка 
заплаща екотакса.

Производител: ЕКОФОЛ АД 
7700 Търговище, Промишлена зона 
 тел: +359 (601) 62371
www.EcOFOl.cOM

AMINO EXPERT® e защитена 
търговска марка на Екофол АД.

FIX се предлага в опаковки от 1 л, със 
защитена капачка.

оПаКовКа

Galaster™ е патентовано белгийско 
съединение, разработено на базата 
на млечна киселина. 

РоляТа  
на омоКРИТЕля

<90° 
лошо

=90° 
неутрално

>90° 
отлично

Galaster™ осигурява правилното 
разпределяне на работния разтвор 
върху растителната повърхност.

Galaster™ е екологосъобразен, би-
оразградим и не замърсява околната 
среда. 

Galaster™ е безопасен за работа и не е 
отровен. 


