
Subalansuotas, skystos konsistencijos purkštuvų ploviklis,
 kurio sudėtyje yra neutralizuojančių bei lipniųjų medžiagų.

Saugumo informacija
Sukelia smarkų akių dirginimą.
Dirgina odą.
Po naudojimo kruopščiai nusiprauskite.
Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos 
priemones.
PATEKUS ANT ODOS: Nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens.
PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra 
ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

Jeigu sudirginama oda: kreiptis į gydytoją.
Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.
Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl juos apsivelkant.

Kad išvengtumėte keliamo pavojaus žmonėms ir aplinkai, laikykitės 
pateiktų naudojimo nurodymų.
   

5 litrų 
pakuotė 5LĮSPĖJIMAS
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ATSARGUMO PRIEMONĖS
Priemonę naudojančio asmens apsauga
DĖVĖKITE PIRŠTINES IR AKIŲ / VEIDO APSAUGĄ.
PATEKUS Į AKIS, SKUBIAI PLAUKITE DIDELIU KIEKIU VANDENS IR KREIPKITĖS 
MEDICININĖS PAGALBOS.
JEI PATENKA ANT ODOS, KUO SKUBIAU NUPLAUKITE.
KAI NAUDOJATE PRIEMONĘ, NEVALGYKITE, NEGERKITE IR NERŪKYKITE.
ĮVYKUS NELAIMEI AR BLOGAI PASIJUTUS, TUOJ PAT KREIPKITĖS MEDICININĖS PAGAL-
BOS (JEI YRA GALIMYBĖ, PARODYKITE GYDYTOJUI PRIEMONĖS ETIKETĘ).

Laikymas ir utilizavimas
LAIKYKITE PRIEMONĘ TOLIAU NUO MAISTO, GĖRIMŲ AR PAŠARŲ.
SAUGOKITE NUO VAIKŲ.
SANDĖLIUOTI SANDARIAI UŽDARYTOJE ORIGINALIOJE PAKUOTĖJE, SAUGIOJE, NUO 
DRĖGMĖS APSAUGOTOJE VIETOJE.
TUSČIĄ PAKUOTĘ SAUGIAI UTILIZUOTI PAGAL LIETUVOJE GALIOJANČIĄ TVARKĄ.
ANT DALIŲ, KURIOSE YRA METALO, NEPALIKITE PER ILGAI UŽPURKŠTO KONCENTRATO.
NEGALIMA NAUDOTI NESKIESTOS PRIEMONĖS ANT ALIUMINIO LYDINIAIS AR CINKU 
DENGTŲ, TAIP PAT GALVANIZUOTŲ PAVIRŠIŲ.
SAUGOKITE, KAD PRIEMONĖ NEUŽŠALTŲ.

NAUDOJIMO NURODYMAI
Bendro valymo poreikis - 250 ml priemonės atskieskite 100 litrų vandens.
SulfonIlurėjos (B grupės) ir karfentrazon-etilo (G grupės) herbicidų, lipnių junginių 
likučiams šalinti ir valyti reikia naudoti 500 ml priemonės atskiedus su 100 litrų van-
dens.

VALYMO PROCEDŪRA*
1.  Baigę purkšti, išleiskite visą talpoje likusį skystį iš žarnų, vamzdžio ir pačios tal-

pos. Bet kokius nešvarumų likučius ant purškimo įrangos išorės plaukite šviežiai 
paruoštu priemonės „GAC Extra Clean“ ir vandens tirpalu (50 ml priemonės 10 litrų 
vandens).

2.  Gerai išplaukite visą talpos vidų švariu vandeniu, kad neliktų jokių likučių ir išleiskite 
bent 1/10 talpos tūrio per žarnas ir vamzdį. Iš talpos išleiskite visą skystį.

3.  Pripildykite pusę talpos paruoštu vandens ir priemonės „GAC Extra Clean“ mišiniu 
(pasirinktu santykiu). Įjunkite maišytuvą ir trumpam paleiskite skystį bėgti per 

žarnas ir vamzdį, kol jis pradės purkšti per visus antgalius. Tuomet pripildykite visą 
talpą ir palikite 15 minučių veikti kartu su įjungtu maišytuvu. Dar kartą išleiskite 
skystį per žarnas ir išpurkškite visą skystį per vamzdį, kad talpa liktų tuščia.

 - PASTABA: jei talpos negalima visiškai ištuštinti, prieš atlikdami 4-tame 
  punkte aprašytus veiksmus, pakartokite 3 žingsnio veiksmus.
 - Kai pukštuvai yra labai dideli ir su vidiniais purkštukais, būtina pripildyti visą
   talpą. Leiskite valymo priemonei ant talpos vidinių paviršių veikti nuo 15 iki 30  

 minučių su įjungtu maišytuvu ir veikiančiais purkštukais.
 - Kai reikia išvalyti ypač lipnius derinius, palikite priemonę veikti 24 valandas, 
  taip likučius galėsite šalinti dar veiksmingiau. Jei manote, kad tiek žarnos, tiek  

 purškikliai yra labai užteršti, galite palikti valymo tirpalą veikti iki 48 valandų.  
 Pakeiskite senas ir sugedusias žarnas.

4.  Antgalius, tinklelius ir filtrus reikia valyti šviežiai paruoštu „GAC Extra Clean“ 
 ploviklio ir vandens (50 ml priemonės 10 litrų vandens) mišiniu.
5.  Išskalaukite talpą švariu vandeniu ir paleiskite vandenį per žarnas ir vamzdį. Visiškai 

ištuštinkite talpą.
6.  Po skalavimo talpoje likusį skystį išpurkškite ant pasėlių, ant kurių galima jį nau-

doti.

Tiekimo sąlygos
Mūsų gaminiai yra aukštos kokybės, juos galima naudoti kaip nurodyta, tačiau nepri-
siimame atsakomybės dėl gaminio poveikio maišant jį su kitomis priemonėmis, ar jo 
poveikio esant skirtingoms oro sąlygomis priemonės naudojimo metu ir po naudo-
jimo. Nesuteikiame garantijos ir neprisiimame atsakomybės dėl priemonės kokybės ir 
tinkamumo, dėl žalos, tiesiogiai susijusios su žala ar susižalojimu dėl priemonės lai-
kymo ar naudojimo. Neprisiimame atsakomybės dėl asmeninių nesėkmių naudojant 
priemonę vadovaujantis pateiktais nurodymais.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS: saugos duomenų lapus galima gauti jų paprašius.

* Išsami talpos plovimo instrukcija yra puslapyje 
 www.global-adjuavnts.com/tank-cleaners

Tiekimo rinkai teisės turėtojas 
GLOBAL ADJUVANTS COMPANY LTD
20-22 Wenlock Road, London, N1 7GU, JK
Tel. +44 (0) 1480 810137
El. paštas: office@global-adjuvants.com
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