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Purkštuvų plovimo priemonė 
 

ALL CLEAR EXTRA yra skirta rezervuarų, statinių, žarnų, fitrų ir antgalių plovimui po Granstar® , 
Harmony®, Calibre®, Titus®, Caribou®, Monitor® ir kitų sulfonilurėjos grupės herbicidų 
naudojimo. ALL CLEAR EXTRA pašalina pesticidų likučius ir nuosėdas (alyvą ir kitas medžiagas) 
iš purkštuvų talpų, štangų, žarnų, filtrų ir siurblių. 

 
DIRGINANTIS 
Dėmesio!  
Gali smarkiai pažeisti akis. 
Dirgina odą. 
Vengti patekimo ant odos ir į akis.  
Patekus į akis, nedelsiant plauti tekančiu vandeniu ir kreiptis į gydytoją.  
Saugoti nuo vaikų. 
Preparatą laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro. 
Mūvėti tinkmas pirštines ir naudoti  akių(veido) apsaugos priemones.  
PRIEŠ NAUDODAMI ATIDŽIAI PERSKAITYKITE NAUDOJIMO REKOMENDACIJAS! 
 
Pakuotė:         5 L 
Galiojimo laikas:  5 metai 
 
Pagaminimo data: žiurėti ant pakuotės 
Siuntos numeris: žiurėti ant pakuotės 
 
Gamintojas:  Importuotojas: 
Du Pont de Nemours(France) S.A.S.  Berner OY  
82 Rue de Wittelsheim,68700 Cernay Eteläranta 4, P.O. 15 
Pagaminta ES/Prancūzijoje. FI-00131 Helsinkis,Finland 

Berner /DuPont atstovas Lietuvoje: Jonalaukio k.Ruklos sen.Jonavos raj. LT-55296,Tel/faks.:8/349/56248. 
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NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS: 
 

Purkštuvo  (bako)  talpa ,l                  500 1000 2000 3000 

Purkštuvo plovimui reikalingas 
vandens kiekis,l 

100-250 200-500 300-1000 500-1500 

ALL CLEAR EXTRA kiekis,l 0,5-1,25 1,0-2,5 1,5-5,0 2,5-7,5 

 
PURKŠTUVŲ PLOVIMAS 
1. Baigę purkšti, kruopščiai išplaukite purkštuvą ir kitas jo dalis švariu vandeniu. 
2. Skystį išpurkškite pro štangas ir purkštukus.Švaraus vandens rekomenduojama išpurkšti ne 
mažiau kaip 1/10 (10%) ankščiau purkšto tirpalo kiekio.Purkštuve neturi likti tirpalo likučių. 
3.10-50 % purkštuvo talpos pripildykite švariu vandeniu.Įpilkite 0,5-1,0 litrą ALL CLEAR EXTRA 
100 litrų vandens. Įjunkite maišytuvą ir nesustodami maišykite 15 minučių.Tirpalą išpurkškite per 
žarnas, štangas ir purkštukus.Pripildykite pilną purkštuvo talpą švariu vandeniu ir nesustodami 
maišykite 15 minučių.Skystį išpurkškite per žarnas, štangas ir purkštukus.Purkštuve neturi likti 
tirpalo likučių. 
4.Purkštukus ir filtrus nuimkite ir plaukite atskirai su 50 ml ALL CLEAR EXTRA 10 litrų vandens. 
5.Pripildykite purkštuvo talpą švariu vandeniu ir išpurkškite per žarnas, štangas ir purkštukus. 
Rekomenduojama išpurkšti 1/10 dalį ankščiau purkšto tirpalo kiekio.Purkštuve neturi likti tirpalo 
likučių. 
6.Paplavas išpurkškite ant apdorotų plotų, kur nepadarys žalos medžiams ar kitiems jautriems 
augalams ir neužterš šulinių bei kitų vandens telkinių. 
Pastaba: Jeigu pilnai ištuštinti purkštuvo yra neįmanoma, prieš pereinant prie 4 punkto būtina 
pakartoti 3 punktą. 
Saugos priemonės.Purškiant dėvėti darbo drabužius,pirštines ir akinius.Dirbant negalima 
valgyti, rūkyti ir gerti.Saugotis kad preparato nepatektų į akis, ant odos, kvėpavimo takus. 
Baigus darbą nusivilkti darbo rūbus, rankas ir veidą nuprausti vandeniu ir muilu. 
Saugojimas. ALL CLEAR EXTRA nepakeis savo savybių, jei bus saugojamas  originalioje 
gamyklinėje pakuotėje, sausoje vietoje, atskirai nuo maisto ir pašaro.Vengti sandėliuoti kartu su 
rūgštimis.Tuščių pakuočių nenaudoti kitiems tikslams, sunaikinti laikantis aplinkosaugos 
reikalavimų. 
Pirmoji medicininė pagalba.Įkvėpus-nukentėjusį išvesti į gryną orą.Patekus ant odos-plauti 
vandeniu su muilu.Patekus į akis- plauti tekančiu vandeniu.Pasijutus blogai-kreiptis į gydytoją. 
Prarijus preparato- skalauti burną, bet be medikų priežiūros vėmimo neskatinti, kreiptis į 
gydytoją. 
Pastaba.Gamintojas atsako už preparato kokybę jei jis gautas originalioje pakuotėje, tinkamai 
saugomas ir naudojamas. 
 
 
 
 


