
 

Loa valdaja: Belchim Crop Protection 
Technologielaan 7, B-1840 Londerzeel, Belgium 

 

 

ENCLEAN® Ready to Use - Vahend mitteselektiivseks vetikatõrjeks. 
PT02 : Desinfektsioonivahendid ja algitsiidid, mis ei ole mõeldud otseseks kasutamiseks 
inimeste või loomade puhul (desinfektsioonivahendid). 
Parandav, algitsiidne toime ehitusmaterjalidele, kasutamiseks rohealadel kõikidel 
kõvadel pindadel (poorne ja mitte-poorne), igal katusetüübil (v.a õlg- ja rookatus).  
Väliskeskkonnas kasutamiseks.  
 
Nonaanhape, 21,7 g / L (2,24% w/w). 
Muu vedelik  
 

Klassifikatsioon puudub 

Mürgistuse korral võtta ühendust mürgistusteabekeskusega telefonil 16662. 
Hädaabitelefon: 112 
 

Kutselisele kasutajale ja tavatarbijale kasutamiseks.  

Registreerimisnumber: EE-0020710-0000 

Partii nr: vaata pakendilt. 
Säilivusaeg: 2 aastat, vaata pakendilt 
Netokogus:  

 
 

Importija: 

Nordisk Alkali AB 
Krusegatan 19 
SE-212 25 Malmö, Sweden 
Tel.: +370 648 93200 

www.nordiskalkali.ee 

 

 

 

 



 

Turustajad: 

SCANDAGRA EESTI AS 
Tähe 13,  
EE-71020 Viljandi, Eesti 
Tel.: +372 515 8788 
Fax.: +372 434 9271 
www.scandagra.ee 

BALTIC AGRO AS  
Rukki tee 8, Lehmja küla, 
Rae vald,  
EE-75306 Harjumaa, Eesti 
Tel.: +372 606 2260 
Fax.: +372 606 2278 
www.balticagro.ee 

Põllumeeste Ühistu KEVILI 
Turu 34,  
EE - 50104 Tartu, Eesti 
Tel.: +372 559 55755 
www.kevili.ee 

 

Toimeviis 

Enclean® Ready to Use  on rangelt kontaktse toimega, kuivatades hävitamist vajava kahjuri. 

Peale pihustamist on esimesed tulemused nähtavad kahe tunni möödudes.  

Lubatud kasutusviis: 

Sihtmärk: Vetikad  

Kasutusmäär: 50 ml/m² 

Xx L vahendist piisab xx m2 ala töötlemiseks.   

Maksimaalne kasutuskordade arv aasta kohta: kuni kaks pealekandmist aastas. 

Enclean® Ready to Use tõrjeefektiivsus vetikate suhtes kestab umbes 6 kuud, sõltudes 

ilmastikuoludest. Kasutada uuesti, kui vetikad hakkavad uuesti pindadele tekkima. 

Kasutusjuhend: 

Kui vahend on müügil ilma pritsita/pihustuspudelita, siis kasutada vahendit ainult käsipihusti 

abil, mida on võimalik käsitsi reguleerida ja on madala rõhuga (3 baari või madalam), 

eelistatavalt koos pihustamisvarjega. 

• Soovituslik on pritsimise ajal kanda kindaid.  

• Segada hoolikalt läbi enne käsipritsi või seljapritsiga pihustamist. 

• Kui vahend on pudelis, (ilma juurde lisatud käsipritsita), lisada vajalik kogus vahendit 

pritsi. 

• Segada regulaarselt pealekandmise ajal.  

• Vetikad pihustada korralikult vahendiga kokku, et need hävitada. 

• Pihustamisel kaitsta töödeldava pinna läheduses olevaid taimi tootega 

kokkupuutumise eest. 

• Mitte puhastada pindu kohe pärast töötlemist. 

• Lasta tootel toimida vähemalt mitu päeva. 

• Kui peale pihustamist püsib pindadel kuivanud sette jäänused, siis eemaldada need 

harja või veega.  

• Märkus: sette jäänuste eemaldamise järel võib pindu värvida.  

• Mitte töödelda vihmase ilmaga ning külmunud pindu. 

• Vältida otsest ja kaudset kokkupuudet toidu ja loomasöödaga. 



• Enne kasutamist lugeda alati etiketti/märgistust või infolehte ja järgida kõiki etiketil 

toodud juhiseid.   

• Kasutajad peaksid koheselt teada andma toote loa valdajale, kui töötlemine ei ole 

tõhus.  

 

ETTEVAATUSABINÕUD  

-    Nahale sattumisel: Pesta kokkupuutunud nahka seebi ja veega. Püsiva ärrituse korral 

pöörduda arsti poole.  

-   Silma sattumisel: Loputada otsekohe rohke veega, vahepeal ülemisi ja alumisi silmalaugusid 

üles tõstes. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. 

Jätkata loputamist leige veega vähemalt 10 minuti jooksul. Kui silmade ärritus ei möödu: 

Pöörduda arsti poole. 

-    Allaneelamisel: loputada suud veega. Pöörduda koheselt Mürgistusteabekeskuse poole. 

-    Hoia pakend või etikett käepärast. 

 

Tingimused kasutamiseks: 

Enclean® Ready-to-Use võib kasutada aastaringselt enamikul ehitusmaterjalidel, kõnniteedel, 

kivisillutisel, terasel, tsingil, alumiiniumil, tellistel, asfaldil, välistingimustes asuval puidul, 

plastikul, klaasil, kasvuhoonete seintel (väljapool), enamikul kividel, betoonil, kunstmurul, 

sportimispindadel (näiteks jooksuradadel, aga mitte murupindadel). 

• Mitte kasutada sünteetilisel vaigul, pliil või õle- ja rookatustel. Vahend kiirendab vasel 

looduslikku oksüdatsiooniprotsessi. 

• Lubjakivipindade (kaasa arvatud marmor) ja kõikide teiste materjalide puhul, mida ei ole 

eelnevalt loetletud, proovida vahendit väikesel mitte silmnähtaval kohal enne, kui kasutada 

seda suurel pinnal. 

• Kui tsingi, alumiiniumi, klaasi, terase, roostevaba terase pindadel esineb kaks nädalat peale 

pritsimist õhuke valge pind, siis loputada see puhta veega. 

• Palun hoida kinni soovituslikust kasutusmäärast ruutmeetri kohta, eriti jälgida seda värvitud 

pindade korral (näiteks krohvitud pind). 

• Pärast iga pealekandmist loputada prits puhta veega. 

• Vahendit tohib kasutada ainult siis, kui ilmateade lubab kuiva ilma pealekandmise päevaks. 

• Pealekandmise ajaks tuleb kinni katta töödeldava ala kõrval olev pinnas ja taimed, et vältida 

emissiooni keskkonda.  

 

Taara kahjutustamine  

Kõrvaldada kasutamata vahend, pakend, pinna katmiseks kasutatud kile ja kõik muud 

jäätmed vastavalt kohalikele eeskirjadele. 



- Mitte lasta kasutamata vahendit pinnasele, veekogudesse, torustikku (valamu, tualetid…) 

ega kanalisatsiooni. 

Hoiutingimused 

Hoida kuivas, jahedas ja hästi ventileeritud kohas ning originaalpakendis.  

Hoida lastele kättesaamatus kohas.  

Soovituslik on hoida vahendit kõrgemal temperatuuril kui 5 °C. Kaitsta külmumise eest. 

 


