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Ficha Técnica do Produto: HIDRO BASIC K  

Referência: FT-00331 

 

TEORES DECLARADOS 

 

Óxido de potássio (K2O) total       61,3% p/p 

 

 

CLASSIFICAÇÃO 

 

Adubo CE 

A.3.2. Sal bruto de potássio enriquecido (cainite enriquecida). 

 

 

PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS 

 

Estado físico     Sólido (pó) 

Cor     Incolor 

Ponto / intervalo de fusão    891°C 

Solubilidade em água (a 20ºC)  1,12 kg/l  

Composição Carbonato de potássio (K2CO3): 90% p/p 

Estabilizador: 5% p/p 

Excipientes: 5% p/p 

 

 

PROPRIEDADES 

 

O Hidro Basic K é um formulado sólido à base de carbonato de potássio, ideal no aumento do pH da água 

de fertirrega, especialmente quando se usa água da chuva, ou outra desprovida de bicarbonatos e de  

capacidade de tampão.  

O seu uso é especialmente aconselhado no cultivo de cucurbitáceas, nomeadamente pepino, melão e 

melancia. 

 

 

DOSAGENS E MODO DE UTILIZAÇÃO 

 

É aconselhável colocar o produto num depósito independente. Não misturar o produto com cálcio. 

Dissolver o produto em água e acrescentar lentamente no depósito. 
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- Aplicação em tanque: 10 kg/1000 litros de solução concentrada; 

- Injecção directa (solo): 8 kg/1000 litros de solução concentrada. 

 

 

OBSERVAÇÕES 

 

O produto é compatível com a maioria dos produtos químicos utilizados na agricultura excepto produtos à 

base de cálcio, cobre, enxofre ou de reacção ácida. De qualquer das formas, é sempre recomendado 

realizar um teste prévio de compatibilidade. 

Aplicar sob assessoria técnica agronómica. 

O produto mantém-se estável em condições normais de armazenamento por um período mínimo de 48 

meses. 

Guardar sempre na embalagem original em local fresco, seco e bem ventilado. 

Produto higroscópico, evitar a humidade e proteger da água. 

Temperatura óptima de armazenamento: 0 a 30ºC.  

Materiais a evitar: Ácidos, zinco, alumínio, cobre ou bronze; 

 

H332 Nocivo por inalação. 

H315+H319+H335 Provoca irritação cutânea, irritação ocular 

grave e pode provocar irritação das vias respiratórias. 

 

P102 Manter fora do alcance das crianças. 

P401 Armazenar em local fresco e seco. 

P270 Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto. 

P260 Não respirar as poeiras. 

P305+P351+P338 SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente 

com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a 

enxaguar. 


