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PHYTNET 
 

 

LIMPEZA ESPECÍFICA PARA EQUIPAMENTOS DE PULVERIZAÇÃO COMPOSIÇÃO 

Líquido à base de amoníaco, sequestrantes e surfactantes aniónicos e não iónicos. 
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DOSE DE UTILIZAÇÃO 

0,5% do volume de água utilizado (0,5 litros de Phytnet para cada 100 litros d água). 

 

MODO DE APLICAÇÃO 

Recomenda-se a realização da limpeza: 
• Em caso de risco de fitotoxicidade sobre culturas sensíveis. 
• Quando se formam depósitos no interior do equipamento de aplicação. 
• Quando assim o indique a etiqueta do produto fitossanitário utilizado. 
• Quando se vai utilizar um produto fitossanitário diferente do anterior (mudança de 
herbicidas a fungicidas...). 
• No final das aplicações de produtos fitossanitários. 
 
Limpeza completa do equipamento de pulverização 
• Esvaziar completamente o pulverizador. 
• Encher o tanque com 100 litros de água. 
• Adicionar 0,5 litros de PHYTNET. 
• Ligar o agitador e fazer circular a solução por todas as partes do equipamento. 
• Deixar actuar a solução durante 15 minutos. 
• Lavar com água limpa até que desapareça a coloração devida ao produto. 
 
Procedimentos de limpeza específicos 
• Se se observar a formação de depósitos sólidos nas paredes internas e órgãos do 
equipamento de pulverização deve ser feita uma limpeza com PHYTNET. 
• Se se observar a obstrução de bicos, filtros ou tubos estes deverão ser desmontados e 
colocados dentro de uma solução de PHYTNET. 
• A eliminação das águas de lavagem devem realizar-se de acordo com as instruções 
apropriadas para os respectivos produtos fitossanitários que contêm.  
 

R36/37/38 Irritante para os olhos, pele e vias respiratórias 

S26 Em caso de contacto com os olhos, lavar imediata e abundantemente com água 

       e consultar um especialista. 

S36 Utilizar vestuario de proteção e luvas adequadas. 

S45 Em caso de acidente ou indisposição consultar imediatamente o médico (se possível 

       mostrar lhe o rótulo). 
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