
REINIGINGSMIDDEL
Dit product bevat o.a. meer dan 5% niet-ionische 
Tenside op basis van witte klei  
en graan/suikerbieten-ethanol

5L omdoos 4 x 5 L
batchnr.: 0115
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TANKCLEANER
HF



Reiniger van plantaardige oorsprong 
voor alle typen veldspuiten. Speciaal 
werkzaam voor de reiniging van restan-
ten sulfonylureum verbindingen, alsook 
voor alle gewasbeschermingsmiddelen. 
Voor werktuigenopslag heeft het middel 
anticorrosieve eigenschappen en een 
preventieve antikalk bescherming.

Het middel is voor 100% van plant-
aardige oorsprong en 100% biologisch 
afbreekbaar.

GEBRUIKSAANWIJZING

DOSERING
0,5 liter op 100 liter reinigingswater.
Niet mengen met andere reinigingsmid-
delen.

AANWIJZING VÓÓR HET REINIGEN
• Het spuittoestel op het veld leegspui-
ten. 
•  Het gehele spuitsysteem met minimaal 

10% van het tankvolume met water 
doorspoelen. 

•  De tank met 10 tot 20% van zijn 
volume met water vullen en met een 
0,5% procent oplossing Tankcleaner HF 
goed doorspoelen. 

•  De ontstane reinigingsvloeistof over het 
behandelde gewas verspuiten. 

•  Spuitdoppen en filters, indien nodig, 
demonteren en met een Tankcleaner 
HF oplossing (bijv. 50 ml op 10 liter 
water) reinigen. 

•  Het middel Tankcleaner HF alleen 
gebruiken zoals op het etiket is aan-
gegeven. 

GEVARENAANDUIDINGEN  

H226 - Ontvlambare vloeistof en damp.
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

SIGNAALWOORDEN 
Waarschuwing.

GEVARENPICTOGRAMMEN 
GHS07 - Gezondheidsgevaar.

VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN 
P101 - Bij het inwinnen van medisch 
advies, de 
verpakking of het etiket ter beschikking 
houden.
P102 - Buiten het bereik van kinderen 
houden.
P103 - Alvorens te gebruiken, het etiket 
lezen.
P264 -  Na het werken met dit product 

de 
handen grondig wassen.
P280 - Beschermende handschoenen / 
beschermende kleding / oogbescher-
ming / gelaatbescherming dragen.
P305+315+338 -  BIJ CONTACT MET DE 

OGEN:
Voorzichtig afspoelen met water gedu-
rende een aantal minuten; contactlen-
zen verwijderen, indien mogelijk; blijven 
spoelen.
P337+313 - Bij aanhoudende oogirrita-
tie: een
arts raadplegen.

TANKCLEANER HF

Geproduceerd door Interagro (UK) Ltd voor: Holland Fyto U.A.
Revisieweg 3 – 8304 BE , Emmeloord, tel. +31 527 631 500, www.hollandfyto.nl

DISCLAIMER
Dit product is uitsluitend bedoeld voor profes-
sioneel gebruik. Lees voor gebruik de gebruiks-
aanwijzing, de gevarenaanduidingen en voor-
zorgsmaatregelen. De op dit etiket beschreven 
eigenschappen en toepassingen van dit product, 
zijn gebaseerd op opgedane ervaringen bij 
gebruik volgens de gebruiksaanwijzing. Deze ge-
bruiksaanwijzing is opgesteld volgens de laatste 
bij aanmaak van dit etiket bekende inzichten.

Veel factoren buiten de invloed van Holland Fyto, 
zoals onder meer opslag, vervoer, de wijze van 
toepassing, de teeltwijze, de dosering, de evt. 
toepassing in tankmix met andere producten, etc. 
kunnen de werking en effecten van het product 
op het gewas beïnvloeden. Daarom staat Holland 
Fyto niet in voor het bereiken van bepaalde re-
sultaten en wijst zij alle aansprakelijkheid af voor 
enige schade voortvloeiend uit opslag, vervoer of 
gebruik van het product. Als er nog geen ervaring 
is opgedaan met het product in bijv. een bepaald 
gewas of ras, voer dan eerst een proefbespuiting 
uit, om bijvoorbeeld de verdraagzaamheid van 
het gewas of ras te testen.

Pas het product toe volgens goed landbouwkun-
dig gebruik. Raadpleeg bij twijfel over een toepas-
sing uw adviseur en/of leverancier. Verder zijn 
onze bij de Kamer van Koophandel gedeponeerde 
Algemene Voorwaarden van kracht op al onze 
verkoopovereenkomsten, en worden op verzoek 
toegezonden.


