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VEIKIMO BŪDAS

NEUTRALIZE TANK CLEANER yra sukurtas specialiai sulfonilurėjos herbicidams, 
sunkiai išplaunamiems lipniems priedams ir kitų augalų apsaugos produktų liku-
čiams plauti. Visada svarbu naudoti tik švarų purkštuvą, net ir labai maži veikliųjų 
medžiagų kiekiai gali smarkiai pažeisti jautrius augalus, o pažeidimai, nepriklauso-
mai nuo to ar bus matomi ar ne, reiškia derliaus nuostolius. 

PURKŠTUVO PLOVIMAS 

Pradėti purškimus reikia visuomet tik su švariu purkštuvu, tai reiškia, kad kiekvieną 
purškimą reikia pabaigti purkštuvo plovimu. Naudokite 0,25 litro NEUTRALIZE TANK 
CLEANER kiekvienam 100 litrų purkštuvo rezervuaro talpos tirpalui arba 0,25 litro 
NEUTRALIZE TANK CLEANER kiekvienam 100 litrų vandens, naudojamam purkštu-
vo išorei ir jo dalims plauti. 

Purkštuvo rezervuaro talpa litrais arba 
vanduo plovimui 

100 l 500 l 1.000 l 2.000 l 5.000 l

NEUTRALIZE TANK CLEANER 
norma litrais

0,25 l 1,25 l 2,5 l 5 l 12,5 l

Neutralize® 
Tank Cleaner
Efektyvus ploviklis, skirtas purkštuvų vidaus ir išo-
rės plovimui, įskaitant filtrus, purkštukus, siurblius 
ir purkštuvo sijas. 

PLOVIKLIS

Produkto forma
skystis (S)

Pakuotė
5 l
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Po purškimo visiškai ištuštinkite purkštuvą. Jei purkštuvas turi rezervuaro plovimo 
purkštukus ir švaraus vandens rezervuarą, antroji plovimo dalis gali būti atliekama 
tiesiog lauke. Po purškimo likusius tirpalo likučius ant purkštuvo išorės galima nu-
plauti su NEUTRALIZE TANK CLEANER vandens tirpalu (25 ml / 10 l vandens arba 
0,025 % koncentracijos tirpalu). 

Purkštuvo vidų išplaukite švariu vandeniu. Taip pat praplaukite purkštuvo sijas ir 
purkštukus. Ištuštinkite purkštuvo rezervuarą. Nepamirškite aktyvuoti slėgio vožtu-
vų ir ypatingai pasirūpinkite filtrais purkštuvo užpildymo bakelyje, ypač, jei prieš tai 
naudojote granulių pavidalo augalų apsaugos produktus. 

Purkštuvams su automatine vidaus plovimo sistema privaloma laikytis gamy-
klinių purkštuvo plovimo nurodymų. 

Purkštuvams su vidiniu vandens išleidimo čiaupu naudokite 10 % vandens nuo vi-
sos rezervuaro talpos arba laikykitės purkštuvo plovimo proceso gamyklinių reko-
mendacijų ir nurodyto vandens kiekio. Pirmiausia pilkite vandenį, po to pridėkite 
NEUTRALIZE TANK CLEANER 0,25 l / 100 l naudojamo vandens. Pradėkite mai-
šymą, padidinkite slėgį, tai privers tirpalą pasiskirstyti visoje purkštuvo sistemo-
je. Pradėkite purkšti tol, kol nedidelė dalis tirpalo išbėgs iš kiekvieno purkštuko. 
Stabdykite purškimą ir leiskite maišyklei dirbti dar 15 minučių. 

Praplaukite visas sijas ir išleiskite tirpalą iš purkštuvo rezervuaro per tirpalo nulei-
dimo čiaupą, kol purkštuvo rezervuaras visiškai ištuštės. Nepamirškite padidinkite 
slėgio, kad aktyvuotųsi slėgio vožtuvai. Plovimui naudotą tirpalą išpurkškite ant tuo 
pačiu produktu apdoroto lauko arba išleiskite specialiai įrengtose biologinių atliekų 
surinkimo aikštelėse. Atsiminkite, jei neištuštinote purkštuvo talpos iki galo, purkštu-
vo plovimą teks kartoti nuo 3 punkto. 

Purkštuvams be vidinio vandens išleidimo čiaupo: norėdami išplauti purkštuvo re-
zervuarą, pripilkite pusę vandens kiekio, kurio jums prireiks norint išplauti purkštuvo 
rezervuarą. Pridėkite NEUTRALIZE TANK CLEANER 0,25 l / 100 l visos rezervuaro 
talpos. Pradėkite maišymą ir padidinkite slėgį, supilkite likusį vandens kiekį ir karto-
kite tuos pačius veiksmus, kaip aprašyta aukščiau. 

Purkštukai ir filtrai plaunami atskirai naudojant NEUTRALIZE TANK CLEANER ir van-
dens tirpalą (25 ml / 10 l vandens arba 0,025 % koncentracijos tirpalu). 

Po purkštuvo plovimo su NEUTRALIZE TANK CLEANER pabaigai dar kartą švariu 
vandeniu praplaukite purkštuvą, visas rezervuaro talpas sijas, filtrus ir purkštukus. 

Visuomet naudokitės rekomendacijomis, pateiktomis etiketėje.


