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ÜRÜN AÇIKLAMASI 
 
SOIL-FIX suda çözünür Poli-akril amidden 
(PAM) yapılmış bir toprak düzenleyici ve 
yüzey stabilizatörüdür ve hydroseeding 
işlemlerinde kullanılmak üzere özel olarak 
tasarlanmıştır. İşlevi, yüzey suyu 
akışından kaynaklanan toprak erozyonunu 
azaltmak ve toprak geçirgenliğini 
arttırmaktır. 

 

 
Suda veya toprakta hiçbir ürün toksisitesi 
tanımlanmamıştır. 
 
SOIL-FIX Amerika Birleşik Devletleri'nde 
F D A (Gıda ve İlaç Dairesi) ve Fransız 
Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmıştır. 

 

 

 

 

 

ETKİ ALANLARI 

Bu dengeleyici / düzenleyici ürün 3 seviyede aktiftir: 
 
Zayıf yapılı topraklarda kohezyonu artırır ve sızıntıyı azaltır: 
Yüzey akış suyu ile oluşan erozyon etkisinde %95 daha az tortu taşınır ve ortalama olarak 
%84 daha az besin (fosfatlar ve nitratlar) sızıntısı meydana gelir. 
 
Toprak Gözenekliliğini İyileştirir: 
Toprağa su sızmasını iyileştirir Siltli killi topraklarda%35, killi topraklarda %50 kazanç 
sağlar. 
 
Daha yüksek çimlenme ve köklenme oranı sağlar: 
Kabuklu ve / veya kapalı topraklara duyarlı bitkiler için %35 artış. 
 

Daha fazla bilgi edinmek için web sitemizi "http://www.euro-tecturkey.com.tr" ziyaret edebilir veya bizi 
arayabilirsiniz. 

ÖZELLİKLER & PERFORMANCE 

Bileşim 
Suda çözünebilen an iyonik polimerlerden yüksek moleküler ağırlıkta 
yapılmıştır. 

Viskozite Brookfield viskozite değeri @ 5.0 g/l = 1,800 cps 

Görünüm Beyaz Pudramsı 

Bozunma Süreci 

UV ışığına maruz kaldığında ve mikrobiyolojik etki altında, SOILFIX 
toprakta doğal olarak COշ, HշO ve amonyum nitrata ayrışır. Molekülün 
azot grubu toprak bakterileri tarafından hızla tüketilirken, diğer yandan 
karbon grubu yılda %10 ila %15 oranında ayrışır. 

Erozyon Koruması (ay) 6 ay 

Viskozite @5.0g/l  

Su Karışım Oranı 1000 Litre su için 300 gr SOIL-FIX  

 

UYGULAMA DOZU 

Şev Eğimi Şev Uzunluğu Zorluk (Yüksek, Orta, Düşük) Ortalama Uygulama Dozu* 

<1:1 

<2:1 

<4:1 

12 m Orta - Yüksek 

12 Kg/Ha 

7 Kg/Ha 

5 Kg/Ha 

* Belirli toprak özelliklerine bağlı olarak ayarlama gerektiren ortalama gösterge değeridir. 

PAKETLEME 
25 adet 1 Kg’lık paketlerden oluşan kutularda. 

 

 

 

SORUMLULUK REDDİ BEYANI 
Bu ürün sayfasında verilen bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve hatasız olamaz. Sürekli ürün geliştirme 
politikamız sebebiyle ürünlerimiz ve özelliklerinde değişiklikler olabilir. Güncel bilgiler için bizimle iletişime geçiniz. 

http://www.euro-tecturkey.com.tr/

