
BOLETIM TÉCNICO

ESPUMEK
Boletim Técnico - Revisão 10
Data: 26/09/2019

Rua Alfredo Oscar Kochemborger, nº 20 - Carazinho/RS - CEP 99500-000 

Fone/Fax: (54) 3330-1455  | sac@mekalquimica.com.br | www.grupomekal.com.br

APLICAÇÕES:

MODO DE USAR:.

COMPOSIÇÃO

PRECAUÇÕES:

VERSÃO:
Embalagem de 1 Litro.

LOTE E VALIDADE:
Lote impresso na embalagem. 
Validade 24 meses após a data de fabricação impressa no rótulo da embalagem.

DICAS DE USO E CONSERVAÇÃO:
Manter a embalagem sempre bem fechada após o uso.
Não colocar as sobras do produto novamente na embalagem.
Manter o produto em lugar fresco, arejado, longe da luz solar e do calo excessivo.

Agente espumante para uso agrícola. Possui grande solubilidade em água em todas proporções e ingredientes 
ativos com alta taxa de biodegradabilidade.
Utilizado como marcador de linha agrícola.

A dosagem é feita com 1% do produto em água.
Misture bem sem agitar muito para evitar a formação de espuma. 

Mistura de Surfactantes Não-Iônicos e Aniônicos. 

Manter  afastado das crianças e animais domésticos. Não utilize o Espumek para outro fim a não ser como 
agente espumante para o marcador de linha.
Mantenha o produto em sua embalagem original, não reutilizando para outros fins.
Em caso de ingestão acidental, beba água devagar e procure um médico levando consigo o rótulo ou 
embalagem do  produto.
Evite contato prolongado com a pele. Lave bem as mãos após o manuseio do produto.
Não utilize água dura para preparação do produto, pois inibe a boa formação de espuma.
A preparação do produto deve ser feita para uso imediato, sob pena de perder a eficácia do produto em 15 
dias de antecedência.
A pulverização correta deve ser feita em dias com baixas temperaturas e poucos ventos, possibilitando assim 
um tempo maior de estabilidade para os flocos de espuma que formam-se durante a aplicação do produto. 
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