
A G R O C L E A N  

 
Speciální přípravek určený na čistění zemědělských strojů  

(postřikovače, mechanizace aj.)  po použití pesticidů i hnojiv  
a na mytí motorů znečištěných oleji 

 
Složení přípravku : 
 
Tripolyfosfát : 88 – 94 % 
Tetranatriumpyrofosfát : 4 – 8 % 
Trinatriumtrimetafosfát : 1 – 4 % 
 
POUŽITÍ  : 
 
- Přípravek určený zejména pro výplach aplikačních zařízení, 

neutralizaci zbytků pesticidů (především na bázi glyphosátů, sulfonyl 
močovin, aj.), hnojiv a jiných chemikálií používaných v zemědělství i 
ostatních provozech. 

 
- Přípravek určený k čištění a omývání všech prostor znečištěných od 

oleje, ropných a jiných obtížně likvidovatelných produktů v dílnách, 
garážích (motory a podvozky mechanizačních prostředků, stojany 
PHM atd.)  

 
- Přípravek určený k ochrannému ošetření zemědělské a jiné 

mechanizace (před příchodem zimy, delší odstávce). Ochranný povlak 
Agrocleanu na povrchu strojů chrání před korozí. 

 
- Přípravek je možné dále použít k mytí znečištěných míst např. ve 

stájích (podlahy a stěny), pro zvýšení účinnosti následných postřiků 
proti mouchám a jinému škodlivému hmyzu.  

 
VÝHODY POUŽITÍ : 
 
- ANTIKOROZNÍ  EFEKT  !  
- NÍZKÁ APLIKAČNÍ DÁVKA ! 
- NEPOŠKOZUJE NÁTĚRY A BARVY ! 
- SNADNO  ROZPUSTNÝ (GRANULOVANÁ FORMA)  
- JE NETOXICKÝ PRO ŽIVOČICHY A NEPOŠKOZUJE ROSTLINY 
- JE BEZPEČNÝ PRO OBSLUHU 
- SNADNÁ MANIPULACE (PŘÍLIŠ NEPĚNÍ) 
- PŘÍPRAVEK LZE UCHOVÁVAT PO MNOHO LET BEZ 

NEBEZPEČÍ SNÍŽENÍ ÚČINKU.   



DÁVKOVÁNÍ :   
POUŽITÍ DÁVKA 

Běžné vyplachování aplikačních zařízení 
 mezi dvěma postřiky  

Vyplachujte aplikační zařízení po každé 
aplikaci ! 

uvnitř aplikačního zařízení : 100 g / 100 l vody  
ruční mytí povrchu aplikačního  zařízení: 25 g / 10 l 
vody    

vysokotlaké mytí povrchu : 50 g / 10 l vody 
Mytí aplikačních zařízení po skončení 

sezóny  
(před delší odstávkou nebo před zimou)  

Přípravek zanechává na povrchu povlak, 
který chrání stroje před korozí ! 

 
uvnitř aplikačního zařízení : 200 g / 100 l vody 

vysokotlaké mytí  : 50 - 100 g / 10 l  vody 

Ostatní zemědělská mechanizace, traktory,  
kombajny, stacionární zařízení, znečištěné 

plochy, stěny ve stájích atd.   

 ruční mytí : 25 – 50 g / 10 l vody 
vysokotlaké mytí : 50 – 100 g / 10 l vody 

Motory, podvozky a jiné znečištěné části 
vozidel  

ruční mytí : 25 – 50 g / 10 l vody 
vysokotlaké mytí : 50 – 100 g /10 l vody 

POZNÁMKA: plná odměrka obsahuje 25 g přípravku Agroclean. 
 
OBECNÉ  ZÁSADY  PRO  VYPLACHOVÁNÍ  POSTŘIKOVAČŮ :  
Aplikační zařízení  vyplachujte roztokem AGROCLEANu ihned po skončení aplikací 
pesticidů. Jakékoliv zdržení při vymývání(i třeba ponechání nevymytého aplikačního zařízení 
přes jednu noc) může způsobit sedimentaci použitých pesticidů (hnojiv nebo jiných 
agrochemikálií) a jejich srážení na dně nádrže. Vždy je také nutné dodržovat instrukce 
uvedené na návodech použitých pesticidů , a to zejména připoužití TANK-MIX kombinací 
daných přípravků.   Nikdy nevymývejte aplikační zařízení v uzavřených prostorách ! 
 
Doporučený postup pro výplachy aplikačních zařízení (postřikovačů) : 
1. Vyprázdněte nádrž aplikačního zařízení a všechny hadice již při dokončování samotné 

aplikace  na poli. Poté vypláchněte nádrž, aplikačního zařízení hadice a trysky  vodou. 
Případně odstraňte mechanicky všechny viditelné nečistoty uvnitř i na povrchu 
aplikačního zařízení. 

2. Naplňte nádrž aplikačního zařízení na 10 - 20% jeho objemu vodou. Potom pomalu 
přidejte AGROCLEAN v doporučené dávce (100 g / 100 l vody).  Propláchněte trubky a 
hadice rozvodů aplikační kapaliny, a poté co uzavřete ventily trysek, proplachujte nádrž  
vnitřním oplachovým zařízením (pokud je jím stroj vybaven) nebo použijte míchací 
zařízení, po dobu 10 – 15 minut. Jestliže je aplikační zařízení velmi znečištěno nebo bude-
li  použito  poprvé po zimě, ponechejte oplachové nebo míchací zařízení v provozu po 
dobu 30 minut.  Poté propláchněte trubky, hadice a trysky ještě jednou. Následně nádrž 
vyprázdněte tak, že výplachovou vodu vystříkejte na okraji ošetřeného pozemku (mimo 
ošetřené porosty). Výplachová voda nesmí zasáhnout zdroje podzemních a povrchových 
vod ! Pokud provádíte vyplachování aplikačního zařízení v areálu podniku, doporučujeme 
výplachovou vodu vypustit do sběrných jímek sloužících ke shromažďování jinak 
znečištěné odpadové vody.    

3. V závislosti na typu aplikačního zařízení (resp. účelu vymývání – např. před zimou), 
odmontujte následně filtry, trysky, případně jiné snímatelné části, které přišly do styku 
s používanými pesticidy a omyjte je v roztoku AGROCLEANu. Omyjte pečlivě taktéž 
vnější části aplikačního zařízení. Namontujte zpět snímatelné části. Pokud pesticid použitý 
při aplikaci byl desikant nebo herbicid obsahující sulfonylmočovinu jako účinnou látku, 
opakujte bod 2. 



4. Naplňte nádrž čistou vodou a propláchněte celé aplikační zařízení vystříkáním vody. 
Tento bod  neplatí pro případ, že chcete použít AGROCLEAN jako antikorozní ošetření 
před zimou. 

Doporučený postup pro mytí motorů,  podvozků  a jiných znečištěných částí vozidel : 
 
1. Roztok přípravku AGROCLEAN naneste na znečištěné části a nechte působit 15 minut. 

Poté opláchněte,  nejlépe horkou vodou (popřípadě studenou vodou). 
2. Pro zvýšení antikorozního účinku doporučujeme provést následný postřik čistého motoru 

roztokem AGROCLEANu v dávce 100 g / 10 l vody. 
 
BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI : 
Přípravek mírně dráždí citlivou pokožku a slabě dráždí sliznice a oči.  
 
Při práci s přípravkem dbejte obvyklých opatření na ochranu zdraví, zejména zabraňte styku 
s očima. Noste ochranné brýle, vhodný pracovní oděv i obuv a gumové rukavice.   
Při práci nejezte, nepijte a nekuřte.  
 
PRVNÍ POMOC : 
-  Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. 
-  Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. 
 
SKLADOVÁNÍ :  
Přípravek skladujte v originálním balení v chladnu, suchu a v dobře větraných místnostech. 
Teplota ve skladu nemá překročit 30 °C. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. 
Při správném skladování přípravku  je doba použitelnosti neomezená.   
 
Skladujte mimo dosah dětí. 
 
Přípravek Agroclean není hořlavou látkou. 
 
LIKVIDACE OBALŮ :  
Prázdné obaly od přípravku se po důkladném vypláchnutí předají do sběru k recyklaci nebo 
zpět  prodejci přípravku.  
 
BALENÍ :    1  kg   
 
DATUM VÝROBY :   
 

 Ochranná známka Spiess – Urania Chemicals GmbH, SRN  
 
 
Dovozce do ČR :  
Arysta LifeScience Czech s.r.o. 
Novodvorská 994, 142 21 Praha 4 
 
 
Přebaluje: LOVELA Terezín s.r.o. 
L. Janáčka 975                 
410 02 Lovosice 
Tel: 416 78 22 24 


