
ADVARSEL

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe  
menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401).

Forårsager hudirritation (H315). 

Forårsager alvorlig øjenirritation (H319).

Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/  
ansigtsbeskyttelse. (P280)
VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. (P302+P352).
VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle 
kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. (P305+P351+P338)

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs nærmere 
i den eventuelt lovpligtige leverandørbrugsanvisning samt i Arbejdstilsynets 
informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.

Opbevares under lås og utilgængeligt for børn (P102+405).

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

BRAND
Evakuer straks området, og tast 112. Fortæl, at der er sprøjtemidler på brandstedet og om der eventuelt er 
andre farlige stoffer, som f.eks. gødning.
Passende slukningsmidler: CO2, pulver, vandtåge eller skum. Nedkøl beholdere/tanke med vandtåge.
Anvend så lidt vand som muligt og undgå, at det kommer i kloak, brønde eller vandløb.
Under slukningen anvendes beskyttelsesdragt og luftforsynet åndedrætsværn. Undgå indånding af røg/
damp, da den indeholder  kulilter og kvælstofilter. Hold nysgerrige udenfor røgfanen.
Hvis der er tale om en kraftig brand og betingelserne i øvrigt tillader det bør ilden selv brænde ud da vand 
vil øge det forurenede område.

SPILD
Ved spild skal den videre spredning straks standses. Kommer produktet i vådområder, kloak eller lignende, 
kontakt da straks kommunens tekniske forvaltning, brandvæsenet eller politiet.
Spildt produkt suges op med savsmuld eller lignende og opsamles sammen med eventuelt forurenet jord 
i tæt lukket beholder med spændelåg som afleveres til den kommunale modtageordning for farligt affald.
Ved håndtering af produkt og spild anvendes handsker, støvler, overtræksbukser eller forklæde, 
beskyttelsesbriller samt halvmaske med A2P2 filter.

Sælger påtager sig intet ansvar for tab eller skade som følge af fejlagtig anvendelse, anvendelse udover 
det i brugsanvisningen eller anden anvisning angivne eller anvendelse under unormale kulturbetingelser.

GENERELLE BETINGELSER OG ANSVAR
Producenten fralægger sig ethvert ansvar for produktets skader og følgeskader, som er opstået i
forbindelse med ikke forskriftsmæssig brug eller opbevaring af produktet.

Batchnummer: se emballage,
Produktionsdato: se emballage

FØRSTEHJÆLP

Indånding: Søg frisk luft. Giv om nødvendigt ilt eller kunstig åndedræt. Ved betydelig indånding af 
dampe/sprøjtetåge eller vedvarende utilpashed, søg læge.
Indtagelse: Indtages koncentratet kontaktes læge omgående. Fremkald ikke opkastning uden lægelig 
kontrol. Giv aldrig et bevidstløst menneske noget gennem munden. Ved indtagelse af en stærkt fortyndet 
opløsning, drikkes 1 – 2 glas vand og læge opsøges ved utilpashed.
Hudkontakt: Vask omgående med sæbe og rigeligt vand. Skift tøj, hvis det er gennemblødt. Ved 
utilpashed eller vedvarende hudirritation, søg læge.
Øjenkontakt: Skyl øjeblikkeligt med rigeligt vand, også under øjenlågene. Søg læge, hvis symptomerne 
vedvarer.

Nødtelefon: Giftlinjen (Bispebjerg Hospital) 82121212 

BRUGSANVISNING

Generel information  
Udviklingen mod mere aktive og specifikke plantebeskyttelsesmidler gør det 
naturligt, at der skal foretages en omhyggelig rengøring af det benyttede 
sprøjteudstyr efter brug.
All Clear® Extra er udviklet, så det giver den bedste rengøring af sprøjteudstyret, 
samtidig med, at vaskevandet kan sprøjtes udover den afgrøde, der lige er 
blevet behandlet. 
All Clear® Extra indeholder komponenter, der nedsætter overfladespændingen, 
som derved gør det muligt for vaskevandet, at trænge ind i de små lommer 
og sprækker der findes rundt omkring i sprøjteudstyret. Samtidig “smører” det 
haner/ventiler og pakninger, så de er lettere at betjene efter en rengøring.
All Clear® Extra hæver pH i sprøjtevæsken, hvorved opløseligheden af oliefilm 
og andre belægninger med sprøjtemidler øges. Den højere pH er desuden 
vigtig for at nedbryde og udvaske sulfonylureaprodukter.
All Clear® Extra indkapsler frigjorte aktivstoffer/partikler, så de ikke sætter sig 
andre steder, men skylles ud af sprøjten.
All Clear® Extra giver en hurtig og sikker rengøring af sprøjteudstyret efter 
anvendelse af plantebeskyttelsesmidler. All Clear® Extra skummer kun lidt, og 
har ingen korrogerende virkning på sprøjteudstyret. 
Vejledning i sprøjterengøring

All Clear® Extra beholderen rystes grundigt inden brug.

VIGTIGT! Sprøjten skal holdes ren og ikke gøres ren.
Begynd altid et sprøjtearbejde med en ren sprøjte, da det letter rengøringen 
bagefter. Hvis sprøjtearbejde altid afsluttes med en rengøring, er det ikke noget 
problem. Om tanken er helt ren indvendig, kan kontrolleres ved at prøve om en 
højtryksrenser kan lave “lyse striber” i tanken.
Rengøring af sprøjteudstyr  
Alle sprøjter skal have tankspuledyse, og rentvandstank svarende til 10 - 15 % 
af tankens kapacitet, som sikrer tilstrækkelig rengøringen indvendig kan ske i 
den mark, der lige er behandlet.   
Sprøjten skal i marken kunne skylles/vaskes så meget, at restkoncentrationen 
i restvæsken i tanken er mindre end 2 % af den oprindelige koncentration af 
sprøjtemidlet. Dette kan gøres ved at dele det rene vand i 3 skylninger/vaske, 

hvor tanken er tømt så godt som muligt imellem hver skylning/vask. Husk 
afstandskrav til vandmiljøet.

BEMÆRK! Husk Aktivere alle haner og ventiler. Hæv trykket så meget, at 
overtryksventilen fra det selvrensende filter udløses.
1.  Sprøjten tømmes helt for sprøjtevæske.
2.  Straks efter endt sprøjtning skylles sprøjten med ca 1/3 af det rene vand. 

Skyllevandet sprøjtet udover den afgrøde, der lige er sprøjtet. 
3.  Dyser, filtre og sier kan afmonteres og renses i vand tilsat 50 ml All Clear® 

Extra pr. 10 liter vand.
4.  Fyld næste skylning med 1/3 rent vand i tanken og tilsæt 0,5 liter  

All Clear® Extra. Sprøjt lidt af vaskevandet ud gennem bom og dyser, så disse 
sættes i blød. Lad omrøring og tankspuledyse køre i mindst 15 minutter. 
Udsprøjt skylle/vaskevandet over den afgrøde der lige er behandlet.

5.  Skyl tanken grundigt med sidste 1/3 rent vand og sprøjt skyllevandet udover 
den afgrøde der lige er behandlet. Evt. åbnes bundproppen og tanken 
tømmes helt i marken.

6.  Udvendig rengøring af sprøjte og traktor kan ske i marken (der vælges et 
nyt sted hver gang og pas på afstand til dræn, åbent vand og brønde til 
drikkevand).

     Rengøringen kan også ske hjemme på en plads med opsamling af vaskevand 
enten i gyllebeholder eller separat beholder.

     En uvasket sprøjte skal opbevares under tag, eller i marken på det areal der 
lige er behandlet.

Bortskaffelse af tom emballage og rester
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. 
Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder 
bør skylles inden bortskaffelse.  Skyllevandet hældes op sprøjten og bidrager til 
rengøring af sprøjten.

FORHOLDSREGLER
Ifølge Beskæftigelsesministeriet bekendtgørelse om unge menneskers farlige 
arbejde, må midlet ikke anvendes af unge under 18 år. 
Undtagelser - se Arbejdstilsynets vejledning: “Sikkerhed og 
Bekæmpelsesmidler”.

•  ved rengøring af sprøjteudstyr anvendes: 
  Handsker, støvler, overtræksbukser eller forklæde, beskyttelsesbriller samt 

halvmaske med A2P2 filter.

®  Varemærke tilhører FMC Corporation eller tilknyttede selskaber. 

ALL CLEAR® EXTRA
Rengøringsmiddel til sprøjteudstyr

Cheminova A/S, Thyborønvej 78, 7673 Harboøre

Holdbarhed: Produktet er holdbart mindst 2 år fra produktionsdato.

Opbevares tæt tillukket, tørt og køligt - tåler ikke frost.

Undgå længere tids kontakt mellem koncentrat og metaldele.
Koncentreret All Clear® Extra må ikke anvendes i forbindelse med 
aluminiumslegeringer, zink og galvaniserede overflader. Må ikke 
blandes med syrer, da der udvikles giftige gasser.

5 liter ℮

P129P032 NOIR

FILL IN DIMENSION (WxH)
Country DENMARK - DK Single label 586x154 mm

Product SKU 11009392 Base for Booklet
Product SKU Description ALL CLEAR EXTRA NF_5L_DK Booklet
Label SKU 22009668 F-07054 Number of pages (Booklet)
Label SKU Description ALL CLEAR EXTRA DK 5L SLB Carton label
Label SKU (earlier version) F-03515 Preprinted Material No
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