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PRODUTO: MOVE
1. INFORMAÇÕES GERAIS:


Natureza Física: Sólido Farelado -SURFACTANTE



Registro: Isento de Registro



Tipo de Formulação: Granulada



Titular do Registro: Shimizu Agro e Química do Brasil Ltda



Unidade Fabril: Via Secundária 2, Quadra 0, Lote 25/26/27, S/N, Distrito Agroindustrial de Formosa
GO – Brasil.



Contato: +55 (61) 3631-713

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

MOVE ADJUVANTE é um adjuvante apresentado na forma sólida. Para uma aplicação segura,
recomendamos a sua pré-diluição em água na proporção de 1:10 (1kg de Move Adjuvante a cada
10litros de água). Este deve ser o primeiro produto na receita da calda de pulverização. Não se deve
diluir o MOVE ADJUVANTE em calda concentrada com demais insumos. Para a aplicação, o MOVE
ADJUVANTE (pré-diluído), deve ser precedido de um teste com os demais insumos agrícolas. A Shimizu
Fertilizantes não se responsabiliza por formas de uso fora da recomendação do rótulo. Sua pulverização
visa atingir a planta. Aplicação exclusivamente terrestre. MOVE ADJUVANTE é de grande segurança
para plantas, homens e animais quando usado adequadamente. Realize sempre a tríplice do
pulverizador antes de iniciar uma nova calda. Use sempre EPI ( Equipamento Individual de Proteção).
INFORMATIVO TÉCNICO DE USO



Diluir o Move Adjuvante, isoladamente e gradativamente em água limpa, na proporção de até 1kg
de Move Adjuvante para mínimo de 10 Litros de água;



Acondicionar a solução de Move Adjuvante diretamente ao tanque de pulverização, certificando-se
que o tanque deve estar com no mínimo 50% da sua capacidade com água limpa em agitação;



Utilizar água de boa qualidade no preparo das soluções e diluições;



Em caso de uso de pré-misturadores, diluir o Move Adjuvante inicialmente no pré-misturador e
encaminhar todaa solução para o tanque de pulverização antes da diluição dos demais produtos.



Em caso de pulverizações com outros produtos, não ultrapassar a proporção final no tanque de 2
gramas de Move Adjuvante para 1 Litro de água;



Utilizar os EPIs necessários: equipamento de proteção respiratória com cartucho para gases ácidos,
proteção facial, luvas de látex, roupas e botas impermeáveis;
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Não realizar misturas do Move Adjuvante com materiais ou substâncias incompatíveis, tais como:
materiais orgânicos, agentes redutores, materiais contendo nitrogênio, outros oxidantes, ácidos e
bases;



Risco de incêndio e explosão em caso de contato com agentes redutores fortes, bases fortes, amônia,
ureia e superdosagens;



Armazenar o produto nas embalagens fechadas, em local arejado, seco, sem umidade nem calor
excessivo e sem a presença de produtos orgânicos, combustíveis e clorados;



Siga corretamente as orientações da bula.



Maiores informações consultar FISPQ no site: www.shimizuagro.com/move/
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