RTU
Vahend vetikate ja rohelise sette
eemaldamiseks tugevatelt pindadelt

• Taimne päritolu
• Kõrge efektiivsus,
kiired tulemused
• Kohe kasutamiseks
sobilik toode
• Pikaajaline toime

Ready To Use
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RTU

Kasutamine
Kasutada tohib igat tüüpi pritse
Sega lahus enne kasutama
hakkamist korralikult läbi ja
regulaarselt pritsimise ajal

Kerge kasutada
• Ei mingit veega segamist, lihtsalt pritsi!
• Madal kulunorm: 0,5L/10 m²

Kasutamise aeg
• Terve aasta jooksul.
päeva

• Ära kasuta, kui väljas esinevad miinuskraadid.
• Kasuta selge ja kuiva ilmaga, päevasel ajal. Samal päeval peale kasutamist ei tohi sadada vihma.

Sobilik kasutada mitmetel erinevatel materjalidel nagu asfalt, teras, tsink, alumiinium, betoonpinnad, troopiline
puit, plastik, klaas, telliskivid, tsement....*

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

Ettevaatusabinõud
• Hoida ära taimekaitsevahendi tuulega triivi naabertaimedele, et vältida roheliste taimede kahjustamist.
• Pritsimisvarustus tuleb kohe peale kasutust pesta.
• Mitte hoiustada madalamal temperatuuril, kui +5 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.
Klassifikatsioon
• Toksikoloogiline klassifikatsioon: pole klassifitseeritud
• Ökotoksikoloogiline klassifikatsioon: pole klassifitseeritud

Koostis
• Enclean RTU: biotsiid - PT2.
• -Toimeaine: 21,7 g/L nonaanhape (pelargoonhape) (CAS 112-05-0).
• - AL formulatsioon (vedelik, mida ei tohi lahjendada)
• - Soovituslik kulunorm: 500 ml Enclean RTU toodet, et töödelda 10 m²
*Ära kasuta sünteetilisest vaigust ja pliist koosnevatel pindadel ning õlg- ja rookatustel. Vasest pindadel toimub pelargoonhappe toimel looduslik oksüdatsiooniprotsess.
Enclean RTU - loe alati enne kasutamist hoolikalt tooteetiketti ja järgi kõiki etiketil toodud juhiseid.

Loa haldaja: BELCHIM CROP PROTECTION N.V./S.A
Technologielaan 7 | B-1840 – Londerzeel (Belgia) | Tel. 0032 52 30 09 06 | Fax 0032 52 30 11 35
Lisainformatsioon: Ingrid Tamla | Tel: +372 5342 6223 | Email: ingrid.t@nordiskalkali.ee | www.nordiskalkali.ee
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