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Farmclean je univerzální přípravek 
na proplachování postřikovačů 
a čištění a konzervaci zemědělské 
techniky a zařízení.
Charakteristika přípravku Farmclean®

   Jedná se o tekutý přípravek obsahující snadno odbouratelné účinné látky. 

   Vykazuje vysokou čisticí aktivitu při nízkých aplikačních dávkách, je dobře 
tolerován rostlinami.

   Použití Farmcleanu se osvědčuje zvláště po aplikaci herbicidů na bázi 
glyfosátu a sulfonylmočovin, desikantů atd.

   Vysoce aktivní komponenty Farmcleanu neutralizují zbytky pesticidů 
a hnojiv a tím snižují nebezpečí poškození následně ošetřovaných plodin.

   Nepůsobí agresívně na barvy a nátěry, vykazuje antikorozívní vlastnosti.

   Je velmi vhodný pro vyplachování prázdných obalů od pesticidů a hnojiv.

   Čištění povrchů lze provádět i pomocí vysokotlakých čisticích strojů.

 

Výhody používání přípravku Farmclean®

   Tekutá formulace - snadné použití

   Rychlý účinek

   Nízká pěnivost

   Rychlé odstranění mastnoty

   Nepoškozuje nátěry a barvy

   Antikorozívní účinek

   Žádná fytotoxicita

   Nepoškozuje životní prostředí 

Před použitím si vždy  
přečtěte informace uvedené  
na obalu a etiketě.

Tento materiál má pouze  
informativní charakter.
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1.  Pro vyloučení možné fytotoxicity způsobené zbytky různých 
herbicidů v postřikovačích je nezbytné provést vymytí nádrží 
Farmcleanem pokaždé před aplikací dalšího přípravku. Díky tomu 
minimalizujete nebezpečí poškození citlivých plodin, jako jsou 
kukuřice, cukrovka, brambory nebo řepka.

2.  Farmclean se ideálně hodí k čištění různých strojů 
a zemědělského nářadí. Jejich takto ošetřené povrchy budou 
zároveň velmi dobře chráněny i proti korozi. Farmclean aplikovaný 
na povrch strojů vytvoří povlak, který jej chrání před korozí 
i během zimního uskladnění. Takto zakonzervované stroje musí 
být uskladněny pod přístřeškem, aby nedocházelo ke smyvu 
ochranného filmu deštěm.

3.  Farmclean je vhodný na čištění veškeré zemědělské mechanizace, 
dílen a jejich zařízení, stojanů PHM, motorů atd. Čištění je možné 
provádět jak vysokotlakými čističi, tak ručně.

4.  Farmclean je velmi vhodný i k čištění povrchů za účelem zvýšení 
účinnosti desinfekčních opatření. Farmclean usnadňuje mytí 
znečištěných míst ve stájích a zvyšuje účinnost následných 
desinfekčních postřiků. Pro tyto účely se doporučuje použít 
vysokotlaké čisticí stroje.

5.  Povrchy skleníků bývají pokryty vrstvou prachu, řas a lišejníků, 
které brání průniku světla a řádnému vývoji pěstovaných rostlin. 
Při použití farmcleanu je tato vrstva snadno odtranitelná ručně 
nebo vysokotlakým zařízením.

6.  Farmclean je též možno použít k čištění plotů a ohrad, zejména 
před jejich novým nátěrem. Špína a řasy je pak snadné odstranit. 
Před natíráním je nutné povrch opláchnout vodou a nechat 
oschnout.

7.  Farmclean je ideální přípravek pro mytí a čištění všech vnitřních 
i venkovních staveb a struktur na farmě, včetně zdí, přístřešků pro 
zvířata atd.
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