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Pesuvahend pritsimisseadmete ja pritsipaakide pesukds
Smidzinātāju tīrīšanas līdzeklis
Purkštuvų plovimo priemonė
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All Clear® Extra yra skirta rezervuarų, statinių, žarnų, fitrų ir antgalių plovimui po Granstar®, Calibre®, Caribou® 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.
H315 Dirgina odą.
H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.
P280 Mūvėti apsaugines pirštines/ dėvėti apsauginius drabužius/ naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
P302 + P352 PATEKUS ANT ODOS: plauti dideliu kiekiu muilo ir vandens.
P305 + P351 + P338 PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti.
Toliau plauti akis.
P501 Turinį / talpyklą išpilti (išmesti) į atitinkamą surinkimo punktą pagal vietines, regionines, nacionalines ir tarptautines taisykles.
SP 1 Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (Neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių/vengti taršos per drenažą
iš sodybų ar nuo kelių).
EUH401: Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.
Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 53378
PRIEŠ NAUDODAMI PRODUKTĄ ATIDŽIAI PERSKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ!
Pakuotė: 5 L
Galiojimo laikas: 5 metai
NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS:
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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.

® registreeritud kaubamärk kuulub FMC Corporation ja selle sidusettevõtted
® FMC Corporation (ASV) un filiāle reģistrēta tirdzniecības zīme
® FMC Corporation (JAV) ir filialų nuosavybė

Pakend / Iepakojums / Pakuotė:
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Pastaba: Jeigu pilnai ištuštinti purkštuvo yra neįmanoma, prieš pereinant prie 4 punkto būtina pakartoti 3 punktą.
Saugos priemonės: Purškiant dėvėti darbo drabužius, pirštines ir apsauginius 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 ir parodyti produkto pakuotę.
Prarijus preparato - skalauti burną, vėmimo neskatinti, kreiptis į gydytoją.
DĖMESIO! Gamintojas atsako už preparato kokybę tik tuomet, jei jis buvo įsigytas originalioje pakuotėje, buvo tinkamai saugomas ir naudojama pagal
rekomendacijas.

Partii number ja valmistamise kuupäev: vaata pakendilt.
Partijas numurs/izgatavošanas datums: skatīt uz iepakojuma.
Partijos numeris/ pagaminimo data: žiurėti ant produkto pakuotės.

ALL CLEAR® EXTRA
Vältimaks ohtu inimestele ja keskkonnale tuleb järgida kasutusjuhendi nõudeid.
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Ettevaatusabinõud: Loe pakendi sees asuvat kasutamisjuhendit.
H315 - Põhjustab nahaärritust.
H319 - Põhjustab tugevat silmade ärritust.
P280 - Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.
P302 + P352 - NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke vee ja seebiga.
P305 + P351 + P338 - SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada
kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.
P501 Sisu/mahuti kõrvaldada tunnustatud jäätmekäitluskohas vastavalt kohalikele, piirkondlikele, riiklikele ja
rahvusvahelistele õigusaktidele.
SP 1 Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist (Seadmeid pinnavee lähedal mitte puhastada/Vältida
saastamist läbi lauda ja teede drenaažide).
EUH401: Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit.
Üldine nõuanne: Teadvusetule inimesele ei tohi kunagi midagi suhu panna.
Sissehingamine: Minna värske õhu kätte. Vajadusel manustada hapnikku või teha kunstlikku hingamist. Tugeva
mõju korral konsulteerida arstiga.
Sattumine nahale: Kiiresti pesta seebi ja rohke veega. Võtta kiiresti ära saastunud riided ja jalanõud. Naha ärrituse
või allergilise reaktsiooni korral pöörduda arsti juurde. Saastunud riided pesta enne uuesti kasutamist.
Silma sattumisel: Aine sattumisel silma loputada veega 15 minutit. Ka laugude aluseid loputada rohke veega.
Loputamise ajal hoida silm lahti. Kiiresti kutsuda arst.
Allaneelamine: Loputada suud. MITTE esile kutsuda oksendamist. Teadvusel kannatanule anda rohkesti juua.
Kiiresti kutsuda arst.
Hädaabi telefon 112. Mürgistusteabekeskuse lüninumber 16662.
Jäätmete ja taara kahjutustamine: Kohe pärast tühjendamist loputada taara vähemalt kolm korda puhta veega
ja lisada loputusvesi valmistatavasse töölahusesse. Taara korduvkasutamine on keelatud. Loputatud taara muuta
kasutuskõlbmatuks ja viia ohtlike jäätmete kogumiskohta.
Kasutamisjuhend:
All Clear® Extra on spetsiaalne pesuaine, mis on mõeldud pritsimislahuse jääkide eemaldamiseks pritsi paagist,
poomilt, filtritelt, pihustitelt jt. pritsimisseadme osadelt. All Clear® Extra’t kasutatakse pärast Granstar® Premia,
Calibre®, Caribou®, ja teiste sulfonüüluureat e. väikese kulunormiga grammherbitsiide kasutamist pritsipaakide
pesuks.
Kulunorm:
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H315 Kairina ādu.
H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu.
P280 Izmantot aizsargcimdus/ aizsargdrēbes/ acu aizsargus/ sejas aizsargus.
P302 + P352 SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ziepju un ūdens daudzumu.
P305 + P351 + P338 SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir
ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot.
P501 Atbrīvoties no satura/tvertnes, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.
SP 1 Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un
ūdensteču tuvumā. Izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem.
EUH401: Lai izvairītos no riska cilvēku veselībai un videi, ievērojiet lietošanas pamācību.
Avārijas gadījumā ziņot Ugunsdzēsības un glābšanas dienestam – telefons 112.
Uzglabāšana
Uzglabāt tikai oriģinālā iepakojumā. Iepakojumu uzglabāt cieši aizvērtā veidā, sausā, vēsā un labi vēdināmā noliktavā.
Sargāt no sasalšanas!
Derīguma termiņš: 5 gadi no izgatavošanas datuma, neatvērtā oriģinālā iepakojumā.
Partijas numurs/izgatavošanas datums: skatīt uz iepakojuma.
Pirmā medicīniskā palīdzība:
Ja līdzeklis nonācis uz ādas, nekavējoties novilkt apģērbu un apavus. Nekavējoties mazgāties tekoša ūdens strūklā.
Ja līdzeklis nonācis acīs, tās nekavējoties skalot tekoša ūdens strūklā 15 min. Cietušo nogādāt slimnīcā speciālista
konsultācijai.
Ja līdzeklis nonācis gremošanas sistēmā, nekavējoties skalot muti ar ūdeni. Vemšanu neizraisīt. Ja cietušais ir pie
samaņas, nekavējoties dot izdzert pus litru ūdens. Konsultēties ar ārstu.
Ja līdzeklis nonācis elpošanas sistēmā, vispirms nodrošinot glābēja drošību, nogādāt cietušo svaigā gaisā.
Jebkurā gadījumā vēlama ārsta konsultācija. Uzrādiet attiecīgā līdzekļa marķējumu.
Informācija ārstam: Lietot simptomātisko ārstēšanu. Specifisks antidots nav zināms.
Saindēšanās informācijas centra tālrunis: 67042473
INDIVIDUĀLIE AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻI. Lietot pret ķīmiskām vielām izturīgus cimdus, pieguļošas aizsargbrilles
un aizsargtērpu. Nodrošināt, ka darba telpās ir pietiekama ventilācija, ir pieejama elpošanas sistēmu pasargājoša
maska (avārijas gadījumā) un acu skalošanai nepieciešamais ūdens.
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA. All Clear® Extra ir speciāli formulēts šķīdums smidzinātāju tīrīšanai, kurš noārda augu
aizsardzības līdzekļu atliekas un nosēdumus, tai skaitā eļļainas vielas no tvertnes, šļūtenēm, filtriem un sprauslām.
All Clear® Extra palīdz iztīrīt smidzinātāju no grūti šķīstošām nogulsnēm pēc sulfonilurīnvielas grupas herbicīdu,
piemēram, Granstar® Premia, Calibre®, Caribou®, lietošanas.
LIETOŠANAS DEVAS
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PRITSI PESEMINE
1. Tühjenda prits. Loputa paak (seest ja väljastpoolt) ning jaotustoru ja voolikud puhta veega ja tühjenda paak uuesti.
2. Minimaalne pritsi pesemiseks kasutatav vee kogus on 1/10 (10%) pritsi mahust. Täida prits pesuks vajamineva
vee kogusega ja lisa spetsiaalne pesuaine All Clear® Extra 500 ml/ 100 l veele. Pritsi mõni minut pesuvedelikku läbi
pihustite ja seejärel sega lahust paagis 15 minutit. Tühjenda paak.
3. Võta ära pihustid ja filtrid ning pese need eraldi pesuainega kulunormiga 50 ml / 10 l vee kohta.
4. Lõpetuseks loputa paak, jaotustoru ja voolikud puhta veega ja tühjenda prits.
MÄRKUSED! Jälgige hoolikalt, et pesemis- või loputusvedelik ei kahjustaks puid ega teisi tundlikke taimi. Jälgige
ka, et pesu- ja loputuslahus ei satuks pinna- või põhjavette.
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SMIDZINĀTĀJA TĪRĪŠANA
1. Pēc smidzināšanas nekavējoties iztukšot smidzinātāja tvertni. Noskalo smidzinātāju ar tīru ūdeni arī no ārpuses. 
2. Smidzinātāja tvertnes iekšpusi izskalot ar tīru ūdeni un iztukšojot to no smidzinātāja caur stieni, šļūtenēm un
sprauslām. Skalošanas ūdeni var izsmidzināt uz tikko kā apstrādātām kultūrām. Skalošanai izmantot vismaz 1/10
ūdens no tvertnes tilpuma. Tvertni pilnībā iztukšo. 
3. Piepildīt smidzinātāja tvertni līdz pusei ar ūdeni un pievienot rekomendēto All Clear® Extra devu. Uzsākt maisīšanu,
ieslēgt smidzināšanas režīmā, lai piepildītu stieņus, šļūtenes un sprauslas ar mazgāšanas darba šķīdumu, izslēgt
smidzināšanu, piepildīt tvertni pilnu ar ūdeni un atstāt 15 minūtes ieslēgtu maisītāju. Iztukšot tvertni caur stieni,
šļūtenēm. Skalošanas ūdeni var izsmidzināt uz tikko kā apstrādātām kultūrām. 
4. Rūpīgi skalojiet smidzinātāju ar ūdeni 5 minūtes, vienlaicīgi izsmidzinot skalošanas ūdeni caur stieni un sprauslām.
Skalošanas ūdeni izsmidziniet uz apstrādātām platībām, kur tas nevar kaitēt kokiem vai jutīgām kultūrām un
pārliecinieties, ka tas nepiesārņo ūdenskrātuves, akas vai notekūdeņu komunikācijas. 
5. Sprauslas un filtrus tīra atsevišķi ar All Clear® Extra šķīdumu, tādā pašā mazgāšanas darba šķīduma koncentrācijā,
kāds tika lietots smidzinātāja mazgāšanai.
VIDES AIZSARDZĪBAS PRASĪBAS. Nepiesārņot ūdeni ar preparātu un tā iepakojumu. Netīrīt smidzināšanas tehniku
ūdenstilpju un ūdensteču tuvumā. Lietojot augu aizsardzības līdzekli, ievērot “Labas lauksaimniecības prakses
nosacījumi Latvijā” ietverto likumu prasības un rekomendācijas. Preparāta izlīšanas gadījumā piesārņoto materiālu
savāc un ziņo attiecīgajai Reģionālajai vides pārvaldei.
TUKŠĀ TARA. Tukšo taru aizliegts izmantot atkārtoti. Pēc iztukšošanas to nekavējoties izskalot ar
tīru ūdeni vismaz 3 reizes, skalojamo ūdeni izmantot mazgājamā darba šķīduma sagatavošanā.
Tukšā tara jālikvidē, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.
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