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Vahend vetikate ja rohelise sette  
eemaldamiseks tugevatelt pindadelt

päeva

Tähelepanu: palun kasuta kindlasti 3,5% lahust (toode+vesi), nagu on näidatud antud näites. Palun järgi kasutamisel etiketil toodud soovi-
tusi ja ettevaatusabinõusid.Palun kasuta etteantud kulunormi 18 ml 10 m2 kohta. Palun loe tooteetiketti enne kasutamist. Me garanteerime 
oma toodete kvaliteedi, mis on müüdud originaalpakendites ja samuti vastavuse direktiivile 98/8/EÜ.

Kasuta alati biotsiidseid tooteid ettevaatlikult. Enne kasutamist loe alati tooteetiketti.

Täida paak  
2,5 L veega

Lisa veele  
180 ml Enclean®

Sega korralikult ja  
lisa ülejäänud vesi

Kasuta ja sega  
regulaarselt

2,5L

5L

Enclean® 
valmissegu  

pritsimiseks

180 ml

Kasutamise aeg
• Terve aasta jooksul.

• Ära kasuta, kui väljas esinevad miinuskraadid.

• Kasuta selge ja kuiva ilmaga, päevasel ajal. Samal päeval peale kasutamist ei tohi sadada vihma.

Soovitused kasutamiseks
• Sega korralikult enne kasutamist ja sega pidevalt kasutamise ajal. 

• Pritsimiseks kasuta selleks sobilikku pritsi

• Väga oluline on korralikult katta kogu soovitud pind tootega.  

Ettevaatusabinõud
• Hoida ära taimekaitsevahendi tuulega triivi naabertaimedele,  

et vältida roheliste taimede kahjustamist.

• Pritsimisvarustus tuleb kohe peale kasutust pesta.

• Mitte hoiustada madalamal temperatuuril, kui +8 kraadi.

• Tsingi, alumiiniumi, roostevaba terase, terase või klaasi pindu võiks veega loputada,  
kui valge kiht püsib 14 päeva pärast toote kasutamist.

• Järgi jäänud toode ja tootepakend tuleb kahjustada ohutul viisil. 

Töödeldud pinnad on ohutud pärast toote kuivamist.

Kasutamisjuhised
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Peamised eelised
• Kiire ja pikaajaline toime: nähtav tulemus paar tundi peale pritsimist 

• Taimne päritolu

• Kõrge efektiivsus

• Lihtne kasutada (madal kulunorm, ei vahuta)

• Mittesöövitav, ei ole plahvatusohtlik

• On kiiresti biolagunev

Enclean® on PT2 biotsiid, mida kasutada vetikate ja rohelise sette tõrjumiseks. 

Enclean® eemaldab vetikad ja rohelise sette 
tugevatelt pindadelt ja ehitusmaterjalidelt...

Sobilik kasutada erinevatel pindadel*:

• Asfalt

• Kivisillutis

• Raud, tsink, alumiinium

• Välitingimustes asuv puitmaterjal

• Klaas, plastik

• Enamik kive

• Telliskivid

• Betoon ja puit

Näited, kus saab Enclean toodet kasutada: 

• Kõnniteed

• Kasvuhooned

• Terrassid

• Seinad

• Piirdeaiad

• Linnamööbel (betoonist ja puidust)

• Kalmistud

• Katused

• Ilma muruta spordiväljakud (jooksurajad) Kunstmuru

* Ära kasuta sünteetilisest vaigust ja pliist koosnevatel pindadel ning õlg- 
ja rookatustel. Vasest pindadel toimub pelargoonhappe toimel looduslik 
oksüdatsiooniprotsess. 

Kõigi teiste materjalide puhul, mida ülalpool nimetatud pole, katseta 
Enclean-iga pritsimist mitte silmapaistvas kohas. Järgi pakendil toodud 
kulunorme ruutmeetri kohta. 

Koostis
• Enclean®:  biotsiid - PT2.

• Toimeaine: 500 g/L nonaanhape (pelargoonhape) (CAS 112-05-0).

• EC: emulsioonikontsentraat

• Soovituslik kulunorm: 18 ml Enclean toodet 500 ml vee kohta, et töödelda 10 m² 

Ohutus: tekitab raskeid silmakahjustusi. Kanda kaitsekindaid.  
Silma sattumise korral, loputada kohe rohke veega ja pöörduda arsti poole.

Toimeviis
Enclean® on kontaktselt toimiv toode, mis lõhub vetikaraku seina, põhjustades raku sisu 
välja voolamise.

► Töötlemata ► Paar tundi peale töötlemist ► 1 kuu peale töötlemist

Vetikarakud enne töötlemist Vetikarakud pärast töötlemist

Vetikarakud (  100x)
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