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Agroclean® 
 

Agroclean je činidlo určené speciálně pro mytí postřikovačů. Využít se dá také 

k mytí znečistěných míst ve stájích a strojních zařízení s použitím 

vysokotlakých čisticích zařízení. 

 

Aktivní složky:  

Fosfáty > 30 % 

Produkt reakce kyseliny benzensulfonové, 4-C10-13-sec-alkylderiváty a kyselina 

benzensulfonová, 4-metyl- a hydroxid sodný < 5 %  

Ostatní složky:  
Na2CO3 5 % – 15 % 

 

 
 

Nebezpečí 

 

H318  Způsobuje vážné poškození očí. 

 

P280  Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné 

brýle/obličejový štít. 

P305+P351+P338  PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte 

vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je 

lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. 

P310  Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ 

STŘEDISKO nebo lékaře. 

 

Specifikace výrobku je k dispozici na vyžádání. 

 

 

Před použitím přípravku si důkladně přečtěte návod na použití.  
 

Způsob účinku 

Agroclean je univerzální čisticí prostředek pro důkladné a rychlé vnitřní i vnější 

vyčištění postřikovačů po použití prostředků na ochranu rostlin po každém použití a 
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před uskladněním na zimu. Agroclean se rovněž hodí k čištění znečistěných míst ve 

stájích a strojních zařízení s použitím vysokotlakých čisticích zařízení. 

Agroclean je činidlo nepůsobící agresivně na barvy a laky a má antikorozní účinky. 

Agroclean jsou jemné, snadno rozpustné granule obsahující biologicky rozložitelné 

materiály vyznačující se vysokou aktivitou i při použití v malých množstvích. 

Kromě toho je dobře snášen rostlinami. Vynikajícího čisticího účinku se dosahuje 

také při mytí postřikovačů, které byly použity k aplikaci herbicidů ze skupiny 

sulfonylmočovin nebo na bázi glyfosátu, kdy je třeba dávat pozor na případný 

zbytkový účinek herbicidů na rostliny ošetřené nedostatečně vymytými 

postřikovači. 

 

Doporučený postup pro výplach aplikačních zařízení (postřikovačů) 

 Před začátkem práce dobře protřepejte obal. 

 Okamžitě po ukončení postřiku vyprázdněte nádrž aplikačního zařízení přímo 

na poli; propláchněte celý postřikovač včetně všech hadic a trysek vodou, 

naplňte postřikovač malým množstvím vody a nastříkejte aplikační kapalinu 

na předtím ošetřené povrchy.  

 Použijte vysokotlaké zařízení a vyčistěte víko, nádrž, kryt nádrže a ostatní 

obtížně přístupné části postřikovače, abyste odstranili skryté ulpělé a 

případně zaschlé zbytky. Potom naplňte nádrž z 30% jejího objemu vodou a 

při zapnutém míchadle pomalu přidávejte Agroclean v množství 100 g na 

100 l vody. Nechte roztok mycí kapaliny nejméně 30 minut cirkulovat. 

Jestliže je aplikační zařízení znečištěno herbicidy obsahujícími 

sulfonylmočovinu nebo glyfosát nebo na konci postřikovací sezóny, nechte 

čisticí roztok cirkulovat v postřikovači 45 minut. 

 Po použití přípravků na ochranu rostlin obsahujících karfentrazon se 

doporučuje přidat při čištění kapalný čpavek (35%) s dávkováním 0,2 l na 

100 l vody. 

 Čistící kapalinu se zbytky postřikové směsi vystříkejte na dříve ošetřenou 

plochu. Nedovolte, aby výplachová voda unikla do kanalizace nebo 

povrchových vod. 

 Vyjměte všechny filtry (hlavní, vedlejší a tryskové) a důkladně je vyčistěte, 

např. kartáčem ve kbelíku naplněném čisticí kapalinou Agroclean.  

 Po vyčištění postřikovače prostředkem Agroclean propláchněte postřikovač 

čistou vodou. 

Pokud po vyčištění nebudete postřikovač delší dobu používat (např. zimní 

přestávka), konečné propláchnutí proveďte až před opětovným použitím v 

příští sezóně.  

 Agroclean po sobě zanechává ochranný antikorozní film. 
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 Postřikovač čistěte prostředkem Agroclean také z vnější strany. Zředěný 

roztok naneste ručně nebo vysokotlakým čisticím zařízením. 

 

Dbejte na pečlivé dodržování jednotlivých kroků čištění! 

1. Opláchnutí čistou vodou (na poli);  

2. Vnitřní vyčištění vysokotlakým čističem;  

3. Vyčištění přípravkem Agroclean;   

4. Vyjmutí a vyčištění všech filtrů;  

5. Opláchnutí čistou vodou;  

6. Vnější čištění vysokotlakým čističem.  

 

Dávkování: 

Běžné čištění postřikovače po každém postřikování: 

Čištění nádrže – uvnitř postřikovače:  100 g / 100 l vody 

Ruční čištění – vnější povrch postřikovače:  25 g rozpuštěno v 10 l vody 

Čištění vysokotlakým čisticím zařízením: 50 g rozpuštěno v 10 l vody 

Vyplachujte postřikovač bezprostředně po každém použití. 

 

Čištění před zimní přestávkou: 

Čištění nádrže – uvnitř postřikovače: 200 g / 100 l vody 

Čištění vysokotlakým čisticím zařízením – vnější povrch postřikovače:50 g 

rozpuštěno v 10 l vody 

Až do příštího použití neproplachujte postřikovač vodou. 

Agroclean zanechává na povrchu ochranný antikorozní film. 

 

Čištění ostatní zemědělské mechanizace a součástí vybavení v zemědělských 

budovách: 

Ruční čištění nebo 

čištění vysokotlakým čisticím zařízením: 50 g rozpuštěno v 10 l vody. 

 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci  

Uchovávejte mimo dosah dětí. 

Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv pro zvířata. 

Při práci nejezte, nepijte a nekuřte. 

Na ochranu očí a obličeje používejte bezpečnostní brýle. V případě intenzivního 

kontaktu noste ochranné rukavice. 

 

První pomoc 

Po styku s kůží: Okamžitě omyjte vodou a mýdlem. 

Po styku s očima: Držte víčka otevřená, důkladně vypláchněte oči vodou 

a vyhledejte lékařskou pomoc. 
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Po požití: Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a předložte tento obal nebo etiketu. 

Důkladně vypláchněte ústa vodou. Osobám v bezvědomí nic nepodávejte ústy.  

 

Podmínky pro bezpečné skladování 

Přípravek skladujte v originálním, pevně uzavřeném a suchém balení na chladném, 

dobře větraném místě. Neskladujte společně s potravinami nebo krmivy pro zvířata. 

Neskladujte společně s oxidačními činidly nebo s kyselinami. 

 

Likvidace 

Nepoužívejte prázdné obaly od přípravku k jiným účelům. Prázdné a důkladně 

vypláchnuté obaly předejte do sběru k recyklaci nebo zpět prodejci přípravku. 

Zbytky přípravku nelikvidujte spolu s domovním odpadem. 

Další informace vám poskytnou úřady obecní správy. 

 

POZNÁMKA 

Sulfonylmočoviny (aktivní složky některých herbicidů) mohou na citlivých 

plodinách způsobit poškození už ve stopovém množství. I při pečlivém čištění se 

může stát, že dojde k přehlédnutí skrytých ulpělých zbytků prostředku na ochranu 

rostlin nebo že se k nim při čištění pořádně nedostanete, např. v plnicí nádrži, 

klenuté horní části nebo na víku. V takovém případě výrobce přípravku Agroclean 

neručí za případné škody způsobené na pěstovaných rostlinách. Jelikož nemáme 

možnost ovlivnit aplikaci přípravku a podmínky během jeho používání (např. vliv 

klimatických podmínek), ručíme pouze za konstantní vlastnosti tohoto přípravku. 

 
 

 

Výrobce: 

De Sangosse Ltd. 

Hillside Mill, Quary Lane, 

Swaffham Bulbeck, 

Cambridge, 

CB26 OLU 

Velká Británie 

 

® Ochranná známka: 

 
 

Spiess-Urania Chemicals GmbH 
Frankenstraße 18b 
20097 Hamburg 
Německo 
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Telefon: ++ 49 (0) 40 23652 0 
Poradenství: 0800 8300 301 

 

Distributor: 
Arysta LifeScience Czech s.r.o. 
Novodvorská 994 
14221 Praha 4 
Telefon: 239 044 410 - 4 
 

 
Datum výroby a číslo šarže: uvedeno na obalu. 

 
Obsah: 1Kg 

 

Další informace můžete najít zde:  

 www.arystalifescience.cz 

 

 

 

 

 


