
 

 

 

 

 

 

 
 
 

Rūgštinė putojanti paviršių valymo ir nukalkinimo 
priemonė profesionaliam naudojimui. 
AgroClair SFM profesionaliai nuvalo rūgščiai atsparius keraminius, metalinius, 
betoninius grindų irsienų paviršius žemės ūkio patalpose. 
 

1. Produkto charakteristikos ir privalumai 
 
Optimali specialios paskirties priemonė. 
Aktyviosios paviršiaus įtempimo medžiagos ant paviršiaus sudaro emulsiją ir 
pašalina riebalus bei baltymus, aktyviosios rūgštys pašalina kalkines, organines 
apnašas, taip pat pigmentines dėmes ir paviršines rūdis. 
 
Sudaro tirštas ir stabilias putas. 
Ilgai išliekančios tirštos putos užtikrina reikalingą kontakto su paviršiumi laiką ir 
efektyvų valymą. 
 
Laiką taupantis naudojimas. 
Užpurkškite putas – leiskite veikti – nuplaukite vandeniu. 
Valymo efektas pasireiškia putų kontakto su paviršiumi metu. Rezultatas 
matomas nuplovus putas vandeniu po 10-15 min. 
 
Lankstus naudojimas.  
AgroClair SFM gali būti su naudojama aukšto ir žemo spaudimo įranga. 
Optimalus putojimas išgaunamas naudojant specialų putas sudarantį antgalį.  
 
Valymo higiena.  
Reguliariai naudojant pirminį (bazinį) valymą, sumažėja infekcijų tikimybė, tai 
padeda išsaugoti gyvulių sveikatą ir prisideda prie ūkio veiklos efektyvumo. 
Produktas rekomenduojamas pirminiam valymui prieš patalpos dezinfekciją. 
 

2. Naudojimas 

 
3 - 5 % Vol.  
 
20 - 50 °C  
 
10 - 15 min. 

 
 

PRODUKTO INFORMACIJA 
 

AgroClair SFM 
 



 

 

 

 

Paruošimas: 
Praskieskite pagal dozavimo nurodymus. Užpurkškite naudodami aukšto arba žemo slėgio 
plovimo įrangą. Paskirstykite ant paviršiaus tolygiai. 
Specialaus putas sudarančio antgalio naudojimas užtikrina valymo efektyvumą. Po 
naudojimo nuplaukite švariu vandeniu. 
 
Mes taip pat rekomenduojame AgroClair AFM šarminiam valymui putomis. 
 
3. Produkto informacija 
Sudėtis:  
< 5% anijoninių ir nejoninių paviršiaus įtempimo medžiagų, tirpiklis. 
Papildomos medžiagos: neorganinės ir organinės rūgštys, korozijos inhibitorius. 
Tankis: 1.2 g/cm3 prie 20°C (Metodas: DIN 51757)  
pH: 2.5 prie 50g/l ir 20°C 
 
4. Specialieji nurodymai  
AgroClair SFM neveikia koroziškai plastikinių, nerūdijančio plieno, aliuminio ir cinko paviršių, 
jei naudojamas tinkamai. Jei nesate tikri dėl panaudojimo saugumo, iš pradžių išbandykite 
produktą ant bandomojo paviršiaus. 
Vadovaukitės rizikos ir saugos informacija, pateikiama atskirame saugos duomenų lape. 
5. Galiojimo laikas ir saugojimas 
Laikykite vėsioje, bet teigiamos temperatūros aplinkoje. Saugokite nuo tiesioginių saulės 
spindulių patekimo. Nemaišykite su rūgštinėmis valymo priemonėmis (išsiskirs toksiškos 
chloro dujos)! 
 
Galiojimo laikas: 
12 mėnesių nuo pagaminimo datos. 
 
Užsakymo informacija 

 
Oficialus atstovas Lietuvoje: 

UAB BIRŽŲ ŽEMTIEKIMAS 
Tiekimo g. 4, Biržai, LT-41128, 
Tel. (+370 450) 31383, faks. (+370 450) 31484, 
El. p.: info@zemtiekimas.lt,: www.zemtiekimas.lt 
Parduotuvė internete: www.ezemtiekimas.lt 

 

GEA Farm technologies 
tadas.jaramicius@gea.com 
www.gea-farmtechnologies.com 
Tel. +370 656 77 367 

Katalogo numeris Produktas Pakuotė 

7724-7041-200   AgroClair SFM  12kg 

 7724-7041-300  AgroClair SFM  23kg 

7310-5696-060   Putas formuojantis antgalis  1 litras 


