
ЛЕСЕН ЗА УПОТРЕБА
Ниска степен на разпенване

ПОЧИСТВА ВСЯКАКВИ ОСТАТЪЦИ 
Дори трудно отстраними стари отлагания

НИСКА ЦЕНА 
Формула със силно действие, 
което означава редуциране на разходите

БЕЗОПАСНОСТ
Безопасен за употреба върху външните части
на пръскачките, филтрите, маркучите и дюзите

ДЪЛЪГ СРОК НА ГОДНОСТ
Минимум 3 години 

БЕЗ МИРИС
Не съдържа амоняк - не се отделят неприятни
или опасни изпарения, което е особено важно за
резервоари с вътрешен модул за разбъркване

П Р Е П А Р А Т  З А  П О Ч И С Т В А Н Е  Н А  Р Е З Е Р В О А Р И

Не е опасен при транспортиране и съхранение.
Безопасен за растенията: Остатъците от изплакването могат да 
бъдат изливани върху посевите.

GO CLEANEXTRA
Отстранява вредните остатъци
от резервоара на вашата пръскачка



ПОВЪРХНОСТНО
АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА

МИЕЩИ
ВЕЩЕСТВА СЕКВЕСТРАНТИ

3 НАЧИНА
НА ДЕЙСТВИЕ

За физическо 
отстраняване на 

остатъци и 
предотвратяване 

на последващо 
прилепване

За разтваряне и 
отстраняване на 

остатъците

За заключване на 
молекулите и 

подобряване на 
изплакването

Лесен за употреба - формулация с ниска 
степен на разпенване 
Безопасен за растенията - остатъците 
от изплакването могат да бъдат изливани 
върху посевите
Предвиден за употреба с всички пестициди 
- 1 продукт за всички нужди

GO CLEANEXTRA

Go Extra Clean е течен препарат с балансирана формула за 
почистване на резервоари и оборудване, съдържащ секвестран-
ти и повърхностно активни вещества, предназначен за 
отстраняване на остатъци от всякакви пестициди. Продук-
тът е разработен като почистващ препарат за общо 
почистване на резервоари в съответствие с най-добрите 
хигиенни практики и е особено подходящ за почистване след 
пръскане с хербициди с висока степен на активност на базата 
на сулфонил урея.
Изплакването с вода не премахва остатъците от пестициди, 
които с времето могат да образуват отлагания в линиите и 
филтрите, създавайки риск от потенциално замърсяване на 
използвания продукт с остатъци от преди това използвания 
продукт, увреждане на растенията  и околната среда.

Недостатъчното почистване на резервоарите на 
пръскачките и оборудването може да доведе до:
• Остатъци от активния пестицид в резервоара;
• Увреждане на културите;
• Риск от превишаване на максималните нива на остатъчни 
 пестициди (MRL);
• Повреждане на филтрите, линиите и оборудването за 
 пръскане.

Go Extra Clean може да предотврати това, осигурявайки 
професионално почистване и отстраняване на остатъчни 
замърсявания.

Най-добри практики
• Използвайте чист резервоар – неотстранените остатъци 
могат да реагират с новите пестициди или подхранващи 
вещества и да доведат до упорити и трудно отстраними 
наслагвания. 
• Не оставяйте пръскачката под налягане – остатъците от 
използваните продукти могат да бъдат изтласкани в маркучи-
те/приставките.   
• Поддържайте чисти външните повърхности на пръскачката.  
• Почиствайте дюзите и филтрите след всяка употреба.

Защо почистването на резервоарите е важно?
Оборудването за пръскане рядко се използва само за една активна 
субстанция и една култура. Всеки път, когато фермерите преминават към 
друга култура или активна субстанция, съществува риск от увреждане на 
растенията, ако оборудването не е било добре почистено. Пестицидите и 
другите химически продукти могат да се отлагат върху вътрешните 
повърхности на резервоарите, дюзите, филтрите и маркучите на 
пръскачките и да бъдат трудни за отстраняване, особено когато са в 
комбинация с прилепващи адюванти. 

Eдин почистващ продукт за всички приложения
Вместо използването на различни продукти като хлорна белина, амоняк и 
миещ препарат, Go Extra Clean предлага едно универсално решение за 
почистването на всички пестициди и подхранващи вещества. Освен това, 
продуктът може да се използва за накисване за 24 часа на замърсени 
маркучи, филтри и дюзи с цел почистване и удължаване на експлоатационния 
срок на тези части на пръскачките.

Go Extra Clean улеснява избора
Приложим за всички пестициди и подхранващи продукти за листно прилагане. 
Характеризира се с по-голяма ефективност от хлорна белина или амоняк. 
Безопасен за употреба върху всички части на пръскачката, отвън и отвътре. 
Go Extra Clean може да се използва за накисване на замърсени линии, филтри 
и дюзи за 24 часа, с което се постига цялостно почистване в дълбочина.

Примерни дозировки
Количество вода

за общо почистване

за почистване на сулфонил урея, Stomp други устойчиви хербициди

ml/100 L

250

500

1000L

2,5L

5,0L

1500L

3,75L

7,5L

2000L

5,0L

10,0L

2500L

6,25L

12,5L
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