Primaclean

Gevarenaanduidingen
Veroorzaakt ernstig oogletsel.
Voorzorgsmaatregelen
Draag beschermende handschoenen/beschermende
GEVAAR
kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming.
BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende
een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk blijven spoelen
Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
Aanvullende etiketelementen
Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid
en het milieu te voorkomen

500 g

Aangebroken verpakking goed droog bewaren (het middel is enigszins
hygroscopisch).

Reinigingsmiddel voor
landbouwspuitapparatuur

LEGE VERPAKKING MAG NIET OPNIEUW WORDEN GEBRUIKT
PRIMACLEAN is uitsluitend bestemd voor gebruik als reinigingsmiddel bij het
schoonspoelen van landbouwspuitapparatuur.
Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen
Inademing: In de frisse lucht brengen. Slachtoffer warm en rustig houden. Indien
symptomen aanhouden en in alle gevallen van twijfel medische hulp inroepen.
Aanraking met de huid: Onmiddellijk afwassen met zeep en veel water.
Medische hulp inroepen als irritatie optreedt en aanhoudt.
Aanraking met de ogen: Onmiddellijk met veel water afwassen gedurende
tenminste 15 minuten. Eventueel aanwezige contactlenzen pas na 5 minuten
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verwijderen. Daarna de oogspoeling weer voortzetten. Medische hulp inroepen als
irritatie optreedt en aanhoudt.
Inslikken: GEEN braken opwekken. Mond spoelen en vervolgens water met kleine
slokken laten drinken. Geactiveerde houtskool innemen. Indien symptomen
aanhouden, een arts raadplegen.
Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten
Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale
behandeling
Behandeling: Symptomatisch behandelen.
GEBRUIKSAANWIJZING
PRIMACLEAN is een product dat voor gebruik in water opgelost moet worden.
Met deze oplossing kan spuitapparatuur inwendig en uitwendig gereinigd worden.
Het product draagt bij aan het neutraliseren van restanten van gebruikte
gewasbeschermingsmiddelen. Bovendien vormt PRIMACLEAN een laagje dat de
apparatuur tegen corrosie beschermt.
Sulfonyl urea-onkruidbestrijdingsmiddelen
PRIMACLEAN neutraliseert niet de sulfonyl urea typen herbiciden. Wel worden
deze typen herbiciden goed opgelost. Spuit de tank wel leeg over het gewas waar
het laatst deze herbiciden zijn toegepast.
Lees tevens de reinigingsvoorschriften op het etiket van deze herbiciden.
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ROUTINEBEHANDELING
A. Inwendig
1. Spoel na gebruik van de apparatuur deze eerst uit met water.
2. Vul daarna de tank opnieuw met water voor minimaal 10-20% van de
tankinhoud. Voeg dan PRIMACLEAN toe en pomp het mengsel gedurende
ongeveer 15 minuten rond.
3. Spuit vervolgens de tank leeg.
B. Uitwendig
Was de buitenkant van de apparatuur met behulp van bijvoorbeeld een borstel of
een hogedrukspuit met een oplossing van PRIMACLEAN in water.
Winterbehandeling
1. Reinig de apparatuur aan het eind van het seizoen inwendig en uitwendig eerst

met water.
2. Vul daarna de tank met water voor minimaal 10-20% van de tankinhoud.
Voeg dan PRIMACLEAN toe en pomp de oplossing gedurende ± 15 minuten rond.
3. Laat vervolgens de oplossing een nacht in de tank staan en spuit daarna de tank
leeg.
4. Reinig de apparatuur uitwendig met een oplossing van PRIMACLEAN in water.
5. In- en uitwendig niet naspoelen met water, omdat PRIMACLEAN een
beschermende laag aanbrengt die beschermt tegen corrosie.
Dosering
inwendig reinigen van apparatuur
uitwendig reinigen: handmatig
uitwendig reinigen: met hogedrukspuit

Routinebehandeling
100 g/100 l
25 g/10 l
50 g/10 l

Winterbehandeling
200 g/100 l
50 g/10 l
50 g/10 l

Daar wij evenwel geen controle kunnen uitoefenen op de behandeling, toepassing
en het gebruik in het algemeen van onze middelen, kunnen wij geen garantie
geven wat het resultaat betreft en geen aansprakelijkheid aanvaarden voor
schade, voortvloeiende uit de toepassing van onze middelen.
Deze verpakking is bedrijfsafval, mits deze is schoongespoeld
zoals wettelijk is voorgeschreven.
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