
SPRAMAC®

Čistící koncentrát pro čištění postřikovacího zařízení.

SPRAMAC® je univerzální čistící prostředek pro postřikovače, který odstraňuje pesticidy a jiné
zbytky – včetně mastných, zaolejovaných a lepivých materiálů – z nádrží, regulátorů, potrubí, filtrů
a trysek.

SPRAMAC® také  odstraňuje  těžko  omyvatelné  zbytky  reziduí,  jako  jsou  zbytky  po
sulfonylmočovinách, karfentrazonu, regulátorech růstu apod.

Postřikovač a zařízení je vhodné vyčistit po použití přípravků na ochranu rostlin zejména při změně
mezi plodinami nebo mezi různými chemickými skupinami, při změně z herbicidu na fungicid nebo
insekticid.  Důkladně  očistit  postřikovač  zevnitř  i  zvenčí  je  nezbytné  po  sezóně  před  zimním
odstavením postřikovacích zařízení nebo před jinou delší odstávkou.

Složení přípravku:
benzensulfonová kyselina; 4-C10-13-sek.alkylderiváty; ethanolamin; kyselina etidronová; alkohol
alkoxylát; 1-methoxypropan-2-ol; hydroxid sodný; (2-methoxymethylethoxy)propanol

OZNAČENÍ:

UFI: 7800-00TP-Y00A-UQH2 

NEBEZPEČÍ

H302 Zdraví škodlivý při požití. 
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. 
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. 

P264 Po manipulaci důkladně omyjte vodou a mýdlem. 
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. 
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. 

P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. 
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/lékaře. 
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdlem.
P304+P340  PŘI  VDECHNUTÍ:  Přeneste  osobu  na  čerstvý  vzduch  a  ponechte  ji  v  poloze
usnadňující dýchání. 
P403+P233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. 
P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě. 

Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizikům pro člověka a životní prostředí.



Před použitím přípravku si důkladně přečtěte návod na použití.

Návod k použití:

Působení přípravku: 
SPRAMAC® pro čištění postřikovačů je složen z několika složek, které si navzájem pomáhají a
doplňují se a tím zajišťují optimální čištění.

• vyřeší a chemicky "seškrábe" těžké usazeniny
• povrchově aktivní činidla odstraní zbytky pesticidů
• deaktivuje chemické zbytky a pomáhá při konečném čištění

Doporučený postup čištění postřikovačů

1. Zcela vyprázdněte postřikovač a zásobník ještě na ošetřovaném poli. Potom propláchněte
postřikovač včetně všech hadic a trysek vodou.

2. Vyčistěte stroj (včetně ramen / potrubí / trysek) vodou o objemu 10% nádrže postřikovače.
Plnicí  nádrž,  klenutou  horní  část,  poklop  nádrže  a  jiné  těžko  dostupné  vnitřní  části
postřikovače vyčistěte vysokotlakým čističem, aby se odstranily skryté přilnuté a případně
přischlé zbytky přípravku na ochranu rostlin.

3. Naplňte  nádrž  na  20%  objemu  vodou  a  přidejte  požadované  množství  přípravku
SPRAMAC® za stálého promíchávání míchacím zařízením.

4. Propláchněte trubky, hadice a trysky čistící kapalinou, dokud kapalina nezačne vycházet z
trysek. Ponechejte všechna míchací zařízení zapnutá. Čisticí kapalinu nechte minimálně 15
minut cirkulovat.

5. Zcela vystříkejte tryskami čistící kapalinu do plodiny, která byla ošetřena před mytím stroje.
Voda z čisticího zařízení se nesmí dostat do kanalizace ani do povrchových vod.

6. Zcela vyprázdněte postřikovač.

7. V případě mimořádně odolných usazenin nechte čisticí kapalinu v postřikovacím systému
24 hodin.

8. Demontujte  všechny filtry  a  trysky a  odděleně  je  mechanicky např.  kartáčem v kbelíku
očistěte v čistící kapalině SPRAMAC® v koncentraci 50 ml / 10 l vody. 

POZOR! Pokud nádrž nelze zcela vyprázdnit, opakujte čistící postup počínaje krokem č. 3

Dávkování:
1. K čištění vnitřní části postřikovače 250 – 300 ml / 100 l vody
2. K čištění filtrů, trysek 30 – 50 ml / 10 l vody
3. K čištění vnějšího povrchu postřikovače 30 – 50 ml / 10 l vody

POZOR! Nepoužívejte SPRAMAC® na hliníkové slitiny, zinek nebo pozinkované povrchy.

Sulfonylmočoviny  mohou  na  citlivých  plodinách  v  určitých  stadiích  způsobit  škody  už  i  ve
stopových  množstvích.  I  při  důkladném čištění  se  může  stát,  že  dojde  k  přehlédnutí  skrytých
přilnutých zbytků přípravku na ochranu rostlin, nebo že se k nim při čištění pořádně nedostanete,
například  v  plnicí  nádrži,  v  klenuté  horní  části  nebo na  poklopu nádrže.  Těžko dostupné části



postřikovacího zařízení by se měly zvlášť a pečlivě vyčistit vysokotlakým čističem (v tomto případě
neručí výrobce čisticího prostředku za případné poškození a následně poškození plodiny).

Skladování:
Přípravek skladujte  v  originálním balení  v  chladnu,  suchu a v dobře větraných místnostech při
teplotách 5 °C - 30 °C. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Přípravek SPRAMAC®

nesmí být vystaven teplotám pod  0 °C ani během přepravy. 

Zneškodnění obalů a likvidace zbytků:
Prázdné obaly již dále nepoužívejte. Prázdné a důkladně vypláchnuté obaly předejte do sběru k
recyklaci nebo zpět prodejci přípravku.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
Při  práci  s  přípravkem  dbejte  obvyklých  opatření  na  ochranu  zdraví.  Vyhýbejte  se  každému
zbytečnému kontaktu s prostředkem; jeho nesprávné použití může způsobit škody na zdraví. Při
práci noste ochranné brýle a používejte vhodné ochranné rukavice.

První pomoc
Všeobecné pokyny:  v  případě nehody,  nebo necítíte-li  se  dobře,  okamžitě  vyhledejte  lékařskou
pomoc. Znečištěný, promočený oděv si převlékněte. Příznaky intoxikace se mohou projevit až po
několika hodinách, proto je nutný lékařský dohled nejméně po dobu 48 hodin.
Při  nadýchání:  postiženou  osobu  dopravte  mimo nebezpečnou  zónu.  Zajistěte  přívod  čerstvého
vzduchu.  Zajistěte  lékařské  ošetření.  V případě  bezvědomí  postiženého  uložte  do  stabilizované
polohy na boku a přivolejte lékaře.
Při zasažení kůže: okamžitě omyjte vodou a mýdlem. Při přetrvávajícím podráždění kůže vyhledejte
lékaře.
Při  zasažení  očí:  otevřete  oční  víčka,  oči  důkladně  vypláchněte  vodou  (po  dobu  15  minut).
Vyhledejte lékařskou pomoc.
Při náhodném požití: při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte obal nebo označení.
Ústa důkladně vypláchněte vodou. Osobám v bezvědomí nic nepodávejte ústy. Pokyn pro lékaře:
ošetřujte podle symptomů.
Při otravě nebo podezření na otravu: přivolejte lékaře a informujte ho o přípravku a poskytnuté
první  pomoci.  Další  postup  první  pomoci  (i  event.  následnou  terapii)  lze  konzultovat  s
Toxikologickým informačním střediskem. Telefon nepřetržitě: 224 919 293 nebo 224 915 402.

Doplňující informace pro zákazníka
Přípravek používejte výhradně v souladu s návodem k použití. Výrobce ani dovozce nemá možnost
ovlivnit aplikaci přípravku a podmínky během aplikace, a proto ručí pouze za konstantní vlastnosti
přípravku  SPRAMAC®.  Výrobce  a  dovozce  nepřebírá  odpovědnost  za  škody  způsobené
nesprávným použitím či skladováním přípravku.

Země původu: EU
Dovozce pro ČR: AgriStar – agrochemicals s.r.o.

Liboš 98
783 12 Štěpánov u Olomouce
Česká republika
Tel.: +420 731 465 817

Doba použitelnosti: 3 roky ode dne výroby
Datum výroby/ Číslo šarže: uveden na obalu
Balení: 5 l


