Felhasználható:
A FARMCLEAN egy folyékony, könnyen kezelhetõ tisztítószer. A kezelt felületen antikorrozív réteget hoz
létre, annak színét nem károsítja. Hatóanyaga biológiai úton lebomlik, a környezetet nem károsítja.
Kitûnõen mentesíti a növényvédõ szerek maradékaitól a szennyezett felületet (beleértve a szulfonilkarbamid és glifozát hatóanyagokat is).

Hatóanyag-tartalom: 5–15% polikarboxilát, nem ionos tenzid <5%

Különleges mezõgazdasági mosószer
permetezõ tartályok tisztítására, permetezések közötti
növényvédõszer-maradékok eltávolítására,
illetve mezõgazdasági gépek korrózióvédelmére
téli leállások idején.
Az ember és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében
tartsa be a használati utasítást!

Gyermekek elõl el kell zárni!
Felhasználás elõtt olvassa el a használati utasítást a címkén
és gyõzõdjön meg arról, hogy tökéletesen megértette!
Gyártja: Spiess-Urania Chemicals GmbH
Frankenstrasse 18b, 20097 Hamburg, Németország
Forgalmazza: Arysta LifeScience Magyarország Kft.
1023 Budapest, Bécsi út 3-5.
Tel.: 06-1-335-2100.
www.arystalifescience.hu
Gyártási idõ (nap, hó, év) és gyártási szám:
A csomagolóburkolaton található.

Rutin permetezõ mosás, két kezelés között
(A kezelések után mindig tisztítsuk ki a tartályt!)

belsõ mosás: 200 ml/100 l víz
kézi külsõ mosás: 50 ml/10 l víz
nagy nyomású mosás: 100 ml/10 l víz

Téli leállás elõtt
(A FARMCLEAN védõréteget von a felületre,
ezzel csökkenti a korróziót!)

belsõ mosás: 400 ml/100 l víz
nagy nyomású külsõ mosás: 100 ml/10 l víz
Ne öblítsünk a következõ használatig!

Egyéb eszköz, istálló, munkaeszköz, erõgép stb.
(A hígítás nélküli koncentrátummal a fényezett,
festett felüleket ne kezeljük!)

kézi mosás: 50 ml/10 l víz
nagy nyomású mosás: 100 ml/10 l víz

Felhasználási technológia:
Mindig kövessük a használt növényvédõ szer címkéjén található utasításokat! Tankkeverék alkalmazásakor a címkéken található legszigorúbb elõírást kövessük! A kijuttató berendezés tisztítását a munka
végeztével mielõbb el kell végezni. A késlekedés – akár csak egy éjszakán keresztül – a növényvédõ szer
maradékok lerakódásához, beszáradásához vezethet.
Javasolt tisztítási eljárás:
1) Ürítsük ki a tartályt és a vezetékeket annyira, amennyire lehetséges még az elõzõleg permetezett
területen! Teljesen öblítsük ki a tartályt, vezetékeket és a szórófejeket tiszta vízzel! Oldjunk fel és
távolítsunk el minden látható maradékot! Ne felejtsük el a különbözõ alkatrészek öblítését sem
(tartályt záró fedél, tartály belsõ, felsõ része, terelõ lapok stb.)!
2) Töltsük fel a tartályt a befogadó képességének 15–30%-áig tiszta vízzel! Lassan, a keverõ berendezés mûködése mellett adjuk hozzá a FARMCLEAN tisztító szert (200 ml FARMCLEAN/100 liter víz)!
Öblítsük át a vezetékeket és a szórófejeket, majd a szórófejekhez vezetõ vezeték szelepeinek
elzárásával mûködtessük a belsõ keverõ rendszert 10–15 percig! Ha a berendezés nagyon szennyezett, vagy a szezon végi gépelõkészítést végezzük, ez a mûvelet 30–45 percig tartson! A FARMCLEAN
dózisa ebben az esetben 400 ml/100 liter víz legyen! Ismét öblítsük át a vezetékeket és a szórófejeket, majd teljesen engedjük ki a mosólevet! A mosólé az utoljára kezelt növénykultúrára permetezhetõ, de a csatornahálózatba vagy a felszíni vizekbe nem ereszthetõ.
3 ) Vegyük ki a szûrõket, fúvókákat, terelõ lapokat és külön is tisztítsuk meg õket FARMCLEAN-es
oldatban! Minden, a növényvédõ szerrel kapcsolatba került alkatrészt tisztítsunk meg! Tisztítsuk meg
a permetezõ berendezést kívülrõl is a FARMCLEAN oldatával!
4 ) Szereljük vissza az alkatrészeket és ismételjük meg a 2. lépést legalább egyszer, de szükség szerint
akár többször is!
5 ) Töltsünk a tartályba tiszta vizet és öblítsük át a rendszert! Téli leállás elõtt az utolsó tiszta vizes öblítést
ne végezzük el, hogy a FARMCLEAN antikorrozív réteget hozhasson létre a felületeken! Ilyen
esetben a tiszta vizes öblítést tavasszal, a gép elsõ használata elõtt kell elvégezni. A megfelelõ idejû
mosás szükséges a szennyezõdések és szermaradékok tökéletes eltávolításához.
Soha ne tisztítsuk a berendezéseket zárt térben! Mosás közben viseljük az adott növényvédõ
szer(ek)nél elõírt védõfelszereléseket!

Eltarthatóság: Eredeti, zárt csomagolásban,
szabályos növényvédõ szer raktárban 5 év.

Figyelmeztetés
A mosás után a gépkezelõnek ellenõriznie kell az esetleges szermaradékok jelenlétét a tartályban.
Néhány növényvédõ szer maradékának eltávolítása különösen nehéz. A nem rozsdamentes acéltartályok, a polietilén vagy üvegszálból készültek nagy mennyiségû szermaradékot tarthatnak vissza. Az
alacsony dózisú növényvédõ szereket (pl. szulfonil-ureák) teljesen el kell távolítani a tartályból az esetleges károsodások elkerülése érdekében!

Nettó tartalom: 1 liter
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A növényvédõ szer vagy mûtrágya maradékok jelenlétét tesztelhetjük az alábbi módok egyikének segítségével:
A) eljárás: Gyomirtó szerek jelenlétének ellenõrzése céljából vegyünk mintát az öblítõvízbõl a 4. lépés
után. A mintával kezeljünk egy érzékeny növényt (cukorrépa, napraforgó, paradicsom, dísznövény
stb.) és figyeljük meg 48 óráig vagy tovább. A megfigyelés ideje alatt ne használjuk a permetezõ
tartályt. Fitotoxikusság esetén tisztítsuk meg újra a tartályt.
B) eljárás: Vegyünk öblítõvíz mintát a 4. lépés után és vizsgáltassuk be minõsített növényvédõ szer
vizsgáló laboratóriummal.
Biztonsági elõírások:

Xn

ártalmas
R22 Lenyelve ártalmas. R38 Bõrizgató hatású. R41 Súlyos szemkárosodást okozhat. R48/22 Szájon
keresztül hosszabb idõn át a szervezetbe jutva ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat.
S2 Gyermekek kezébe nem kerülhet. S13 Élelmiszertõl, italtól és takarmánytól távol tartandó. S25 Kerülni
kell a szembejutást. S26 Ha szembe jut, bõ vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni.
S36/37/39 Megfelelõ védõruházatot, védõkesztyût és szem-/arcvédõt kell viselni. S46 Lenyelése esetén
azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni.
Elsõsegélynyújtás:
Baleset esetén hívjunk orvost! A szennyezett ruházatot távolítsuk el, a bõrfelületet tisztítsuk meg! Az
esetleges mérgezési tünetek csak órák múlva jelentkeznek, ezért legalább 48 órán keresztül orvosi
megfigyelés szükséges.
Belégzés esetén: a sérültet vigyük friss levegõre. Forduljunk orvoshoz. Eszméletlen állapotú sérültet
helyezzünk stabil oldalfekvésbe az orvos megérkezéséig.
Bõrrel való érintkezés esetén: bõ vízzel és szappannal tisztítsuk meg a szennyezett bõrfelületet. A
szennyezett ruhát vegyük le. Tartós bõrirritáció esetén forduljunk orvoshoz.
Szembe kerülés esetén: folyó vízben vagy szemmosó palackkal mossuk ki a szemet (legalább 10-15
percig), majd forduljunk orvoshoz.
Lenyelés esetén: azonnal hívjunk orvost! A sérülttel itassunk vizet (legalább 0,5 liter). Hánytassuk meg.
Eszméletlen sérültet hánytatni tilos!
Terápia: tüneti, megfigyelõ kezelés.
Tûzveszélyességi besorolás: Nem tûzveszélyes.
Hulladékkezelés:
A termékkel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket!

