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AGRORED 
Detergent pentru utilaje agricole utilizate pentru distribuția de pesticide și erbicide 

 

Aspect: Lichid rosu inchis 

Miros: Caracteristic 

pH: 8,8 +/- 1,00 
Densitate relativa: 1,02 

AGRORED este o formulare pe bază de permanganat de potasiu conceput pentru a face curățarea internă a pulverizatoarelor și 

a unităților de plivit mai eficientă. Acțiunea sa antioxidantă împotriva majorității moleculelor conținute de agrofarmaceutice utilizate 

în agricultură, permite eliminarea tuturor reziduurilor chiar și din tratamentele anterioare care sunt greu de îndepărtat doar cu apă. 
 

  DOZE: 
  -Echipament mic cu rezervoare de pana la 300 litri capacitate, foloseste 0,5 kg produs in 50 litri apa. 
  -Echipamente medii cu rezervoare de la 300 la 500 litri capacitate, se foloseste 1 kg produs la 100 litri apa. 
  -Echipamente mari cu rezervoare de peste 500 de litri de capacitate, se folosesc 1,5 kg de produs la 150 de litri de apa. 
  Cum se utilizează: 
  Introduceți apa și doza recomandată de AGRORED în rezervorul de atomizor sau unitatea de plivire, porniți pompa 
  și asigurați-vă că toate piesele interne, inclusiv țevile, vin în contact cu soluția timp de aproximativ 10 minute. Apoi se golește rezervorul     
lăsând soluția să curgă prin duzele echipamentului și se spală cu apă. În cazul duzelor foarte încrustate, dezasamblați-le și scufundați-le  
într-o soluție AGRORED 5% timp de 30 de minute. Apoi clătiți. 

 

Controale tehnice: 
Uz industrial: 

Deschideti cu grija. Inchideti bine si imediat recipientul. 
Luați măsurile de protecție individuală relevante. 

 

Măsuri de protecție individuală: 
 

a) Protecție pentru ochi/față Nu este necesară pentru utilizarea normală. 
 

b) Protecția pielii 
 

i) Protecția mâinilor 
Când manipulați produsul pur, utilizați mănuși de protecție rezistente la substanțe chimice (EN374-1 / EN374-2 / EN374-3) 

 
ii) Altele 

Purtați haine normale de lucru. 
 

c) Protecţia căilor respiratorii 
Nu este necesar pentru utilizare normală. 

 
d) Pericole termice 

Nici un pericol de raportat 
 

Controlul expunerii mediului: 
Utilizați conform bunelor practici de lucru, evitând dispersarea produsului în mediu. 

 

12 buc x 1 kg 

 

 

CLASIFICARE SI ETICHETARE 
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Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008: 

 Clase de pericol și coduri de categorie: 

 Cronică acvatică 2 

 Coduri pentru fraze de pericol: 

 H411 - Toxic pentru mediul acvatic cu efecte de lungă durată. 

 Produsul este periculos pentru mediu deoarece este toxic pentru viața acvatică cu efecte de lungă durată 

 

Număr ONU: 3082 

 

Avertismente: Instrucțiunile și informațiile conținute în acest document sunt rezultatul experienței de laborator și al utilizării practice 

și, prin urmare, exacte și relevante. Deoarece condițiile reale de utilizare de către utilizatori sunt dincolo de orice posibilitate de control, 

sunt furnizate de noi fără nicio răspundere sau garanție, implicită sau explicită. Pentru mai multe informații vă rugăm să contactați 
serviciul nostru tehnic. 

 


