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Chemické a fyzikální vlastnosti
Vlastnost
Spalitelné látky ve vysušeném vzorku v %
Sušina v %
Uhlík jako C v sušině v %
Dusík jako N v sušině v %
Fosfor jako P v sušině %
Draslík jako K v sušině %
Vápník jako Ca v sušině %
Hořčík jako Mg v sušině %
Hodnota pH
Sušina min. %
Konduktivita mS/m

Hodnota
min. 60,0
min. 67,0
min. 60,0
min. 1,0
0,1
1
2,7
0,3
7
60
43

Obsah rizikových prvků splňuje zákonem stanovené limity (v mg/kg): kadmium 2, olovo 100, rtuť 1;
arsen 20, chrom 100, nikl 50, měď 100, zinek 300
KompoCHAR® je pěstební substrát, vyrobený ze směsi kompostovaných kokosových vláken a uhlíku
z biomasy (biouhlu). Substrát obsahuje nízký obsah živin. Při výsadbě se doporučuje doplnit minerální
živin smísením s vhodným typem hnojiva podle vysazovaných plodin.
Substrát je určen pro použití jako vegetační vrstva záhonů a trávníků, pro zelené střechy, pro pěstování
v truhlících a nádobách, jako substrát při výsadbě stromů a keřů.
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Při manipulaci používejte ochranné pomůcky, zejména ochranné
brýle a rukavice. V případě zasažení očí ihned vymyjte čistou nebo oční vodou. Při zašpinění rukou nebo
oděvu lze odstranit běžnými mycími a pracími prostředky. Neškodí zdraví ani životnímu prostředí.
První pomoc Při zasažení očí rychle a důkladně vypláchnout čistou vodou. Při zasažení pokožky rychle
opláchnout dostatečným množstvím vody a následně omýt vodou a mýdlem. Při náhodném požití vypít
bezprostředně 0,5 l vody.
V těžších případech, při požití nebo zasažení očí vždy vyhledat lékařskou pomoc.
Podmínky skladování Výrobek musí být skladován v suchu a na chráněném místě tak, aby nedošlo ke
zhoršení jeho vlastností. Výrobek skladujte odděleně od potravin, krmiv. Chraňte před dětmi.
Doba použitelnosti Při dodržení skladovacích podmínek je doba použitelnosti neomezená.
Výrobek se dodává volně ložený, pytlovaný, v big-bagu
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