
Etiketa 
MEERKALK 

 
1. Obchodný názov výrobku: Meerkalk  
 
2. Výrobca: Hechenbichler GmbH, Cusanusweg 7-9, A-6020 Innsbruck, Rakúsko 
 
3. Dovozca, distribútor pre SR: ISAS SK s.r.o., Štetinova 7, 811 06 Bratislava 
 
4. Číslo vzájomného uznania:  
 
5.Chemické a fyzikálne vlastnosti výrobku: 
49 % vápnik (CaO), t.j. 88 % uhličitan vápennatý (CaCO3) 
2 % horčík (MgO), t.j. 5% uhličitan horečnatý (MgCO3) 
51 % zásadite pôsobiacich komponentov (hodnotené ako CaO)  
Skupenstvo   pevné – biele granule 
Zápach    bez zápachu 
Hodnota pH    8,9 – 9,5 
 
6. Obsah rizikových látok: Obsah rizikových látok neprekračuje limity platné v SR.  
 
7. Rozsah a spôsob použitia: Hnojivo pre použitie v rastlinej výrobe, záhradníctve, ovocinárstve, 
viniciach a škôlach. Zásobuje pôdu vápnikom a horčíkom z prírodných ložísk. Používať len pri 
skutočnej potrebe, prípadne vykonať listové alebo pôdne rozbory. Stanovené aplikačné dávky nesmú 
byť prekročené.  
MEERKALK rozhodiť po povrchu alebo plytko zapracovať. MEERKALK je zbavený prachu a je 
rovnomerne granulovaný. Obsah vlhkosti pod 1 %. Je vhodný pre miešacie zariadenia na hnojivá. 
Rýchla prístupnosť pre rastliny a nízke dávkovanie z dôvodu vysokej reaktivity.  
Dávkovanie 

Orná pôda, lúky a pastviny: 300 – 600 kg/ha 
Záhradníctvo, trávniky: 8 -12 kg / 100 m2 

 
8. Pokyny pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci: zabrániť kontaktu s kožou a očami. Pri práci 
nejesť, nepiť ani nefajčiť a používať ochranné pracovné prostriedky, po práci si umyť ruky. Pri 
kontakte s očami vypláchnuť oči vodou. Pri vdýchnutí alebo požití vypláchnuť ústa, vypiť dostatočné 
množstvo vody, nevyvolávať zvracanie. Pri pretrvávajúcich ťažkostiach konzultovať s lekárom 
a predložiť etiketu. Používať ochranné prostriedky. Uchovávať mimo dosah detí a domácich zvierat.  
 
9. Podmienky skladovania: Výrobok skladovať v originálnom balení v suchých a dobre vetrateľných 
priestoroch. Chrániť pred teplom a slnečným žiarením. Uchovávať mimo dosah detí a domácich 
zvierat. Nemiešať s kyselinami.  
   
10. Hmotnosť alebo objem obalu: 600 kg Big Bag 
 
11. Doba použiteľnosti: 36 mesiacov od dátumu výroby. 
 
12. Dátum výroby, číslo výrobnej šarže: viď. dátum alebo šaržu na obale (kde prvé číslo je rok 
výroby, druhé číslo a tretie číslo je týždeň v roku a štvrté číslo je deň v týždni).  
 

 
 


