
TARIM KİRECİ 

 
 
 

KİRECİN TECRÜBELİ ÜRETİCİSİ 

Yıllık 75.000 ton sönmemiş ve 50.000 ton sünmüş kireç kapasitesi ile en büyük üreticilerinden biri olan 

Entegre, 30 yılı aşkın süredir Türk inşaat sektörüne hizmet vermektedir. Üstün kaliteli Entegre Kireci 

%98 saflıktaki kireç taşından üretilir. Entegre’ye ait maden ruhsatlı hammadde ocağından elde edilen 

kireç taşı; kırma, yıkama ve eleme işlemleri sonucunda kireç fırınlarında kullanılabilecek boyutlara 

getirilir. 

T.C. Başbakanlık Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Atatürk Araştırma Enstitüsü tarafından Trakya 

bölgesinde yapılan araştırmada Entegre Tarım Kireci’nin toprak verimliliğini % 300 arttırdığı 

ispatlanmıştır. 

 

TEKNİK DEĞERLER 

Analizler Değerler 

Kalsiyum Karbonat (CaCO3) Min 90 

Nem Miktarı Max 1 

250 µm Elek Bakiyesi 0 

pH Değeri Min 8 

 

KULLANMA TALİMATI 

 Tarım kireci yalnızca tarımda, toprak asitliğinin giderilmesi ve verim artışı için kullanılır. 

 Tarım kireci kullanılmadan önce toprağın pH değeri ölçülmeli, tahlil sonuçlarına göre yetkililerin 

tavsiye ettiği miktarda kullanılmalıdır. Tarım kireci hasat dışında her dönem kullanılabilir, ancak 

ekim zamanından 1 ay önce kullanılması tavsiye edilir. 

 
Uyarı Cümlesi: Tehlike 

Kalsiyum Karbonat içerir.  

Zarar İfadeleri 

H315: Cilt tahrişine yol açar. 

H318: Ciddi göz hasarına yol açar. 

Önlem İfadeleri 

P280: Kişisel koruyucu eldiven, elbise gözlük ve yüz koruyucu kullanın. 

P305+P338+P351: GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve 

yapması kolaysa kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin. 

P302+P352+P333+P313: DERİ İLE TEMASI HALİNDE: Bol sabun ve su ile iyice yıkayın. Ciltte tahriş 

veya kaşıntı söz konusu ise tıbbi yardım/müdahale alın. 

P501 İçeriği/kabı yönetmeliklere uygun bertaraf edin. 



 
UYGUNLUK BELGESİ 

                                        

  

 
Yukarıdaki veriler laboratuvar ortamında elde edilmiştir. Ürünün, belirtilen amaçların dışında kullanılması, belirttiğimiz depolama, 

saklama ve uygulama şartlarının sağlanmaması ya da hatalı uygulama yapılmasından kaynaklı problem ve oluşan zararlardan 

Entegre sorumlu değildir.  

Entegre yukarıdaki bilgileri herhangi bir bildirim yapmadan güncelleme ve değiştirme hakkına sahiptir. 

 

ENTEGRE HARÇ SANAYİ VE TİC. A.Ş.  
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