
All Clear® Extra Rengöringsmedel
Rengöringsmedel till lantbruksspruta

REGISTRERINGSNUMMER -

VERKSAMT ÄMNE 15 vikt % non-jonisk vätmedel
  8 vikt % etanolamin 

FORMULERING Flytande

BEHÖRIGHETSKLASS 2L

INNEHÅLL 5 L

All Clear® is trademark of FMC Corporation or an affiliate.

ANVÄNDNINGSVILLKOR 
 
Utvecklingen mot mer aktiva och specifika växtskyddsmedel 
gör det naturligt att det skall göras en noggrann rengöring av 
sprutan efter användning.

Outspädd eller koncentrerad All Clear® Extra får ej användas 
i samband med aluminiumlegeringar zink och galvaniserade 
ytor. 
 
 
VERKNINGSSÄTT 
 
All Clear® Extra är ett effektivt rengöringsmedel som verkar 
genom användning av tre olika komponenter.

Vätmedel: Nedsätter ytspänningen, vilket gör det möjligt för 
tvättvattnet att tränga in i små fickor och sprickor som finns runt 
omkring i sprutan. Samtidigt smörjer det kranar/ventiler och 
packningar, så att de är lättare att använda efter rengöring.

Monoetanolamin: Höjer pH i tvättvattnet, vilket underlättar 
upp-lösning/rengöring av bekämpningsmedel, oljefilm och andra 
beläggningar i sprutan.

Frigörare: Kapslar in frigjorda aktiva partiklar så att de inte sätter 
sig på andra ställen, utan sköljs ut ifrån sprutan.

Tillsammans ger dessa tre komponenter en snabb och säker 
rengöring av sprutan efter användning av växtskyddsmedel.

Den nya formuleringen av All Clear® Extra är ytterligare 
förbättrad med mindre skumbildning.



VÄGLEDNING I SPRUTRENGÖRING

VIKTIGT! Sprutan ska hållas ren och inte göras ren.

Börja alltid ett sprutarbete med en ren spruta, det underlät-
tar rengöringen efteråt. Om sprutarbetet alltid avslutas med 
rengöring, minskar problemen med sprutrester. För att kontrol-
lera om spruttanken är helt ren invändigt så uppkommer det 
inga ljusa ränder när man sprutar med en högtryckstvättstråle på 
insidan av tanken.

Tankspolningsmunstycke och renvattentank – Klara fördelar
De flesta nya sprutorna är försedda med tankspolnings-
munstycke och renvattentank. (Tankspolningsmunstycke går 
oftast att montera på i efterhand till en rimlig kostnad.) Första 
sköljningen och tvätten påbörjas på fältet, då sparar man både 
tid och vatten.

RENGÖRING AV SPRUTUTRUSTNINGEN  
(gäller för sprutor med tankspolsmunstycke)

OBS! Kom ihåg att tömma sprutan helt mellan var sköljning och 
tvätt.

Öppna alla kranar/ventiler och höj trycket så pass att övertrycks-
ventilen från det självrensande filtret utlöser.

1. Sprutan tömmes helt från sprutvätska på fältet.

2. Efter avslutad sprutning sköljs sprutan grundligt med rent   
 vatten, både in – och utvändigt. Töm tanken genom att   
 spruta sköljvatten ut genom bom/munstycke. Sköljvattnet kan  
 eventuellt sprutas över den gröda som just sprutas.

3. Fyll sprutan med vatten – 10-15% av tankkapaciteten 
 (100-150 liter vatten i en 1.000 liter tank) och tillsätt 0,5 liter  
 All Clear® Extra per 100 liter vatten. Spola lite sköljvatten ut 
 genom bom och sprutmunstycken så att dessa blir väl gen 
 omspolade. Spola igenom slangar och bom. Sätt sedan igång  
 omrörningen och låt den gå i 15 minuter. Töm sprutan genom  
 bom/ spridare på lämpligt sätt.

4. Spridare, silar och filter rengörs separat med rengöringsmedel  
 (50 ml All Clear® Extra per 10 l vatten)

5. Skölj sprutan grundligt med rent vatten och låt omrörningen  
 stå på i 5 minuter. Töm sprutan genom bom och munstycken  
 på lämpligt sätt.Vid användning av tankspolsmunstycke och  
 renvattentank kan punkt 2 ovan med fördel startas i fältet.  
 Likaså om där är tillräckligt med vatten i renvattenstanken, kan  
 punkt 3 ovan också startas. Tankspolsmunstycket och omrör- 
 ningen skall hållas igång under hemkörning.

Sköljvattnet sprids på arealer där det inte kan skada träd eller 
känsliga grödor och se till att det inte förorenar vattendrag, 
brunnar eller avloppsledningar.

Rengöring av sprutan utan monterat tankspolsmunstycke
I stället för att använda 10-15% av tankkapaciteten under punkt 3 
ovan skall tanken fyllas helt med vatten. Se noga till att sköljvat-
tnet under punkterna 2 och 5 ovan kommer i god kontakt med 
alla invändiga ytor.

Vid rengöring av sprutan
Använd skyddshandskar, skyddskläder, gummistövlar, skydds-
glasögon med sidoskydd, samt halvmask med gasfilter typ A1. 
För mer information, se etikett och säkerhetsdatablad.

SKANNA FÖR ATT FINNA ETIKETT OCH 
SÄKERHETSDATABLAD PÅ FMCAGRO.SE 


