
KeepGUARD CURĂŢAREA ŞI SPĂLAREA TUTUROR 
ECHIPAMENTELOR AGRICOLE
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KeepGUARD este un agent de curăţare cu întrebuinţări 
multiple creat special pentru clătirea componentelor interne şi 
curăţarea componentelor externe ale tuturor echipamentelor 
agricole. Îndepărtează reziduurile sulfoniluree şi orice alte 
produse fitosanitare active (inclusiv produse pe bază ulei) care 
rămân pe componentele echipamentelor sau pulverizatorului. 

Utilizarea regulată de KeepGUARD protejează echipamentul de 
coroziune şi îi prelungeşte viaţa. Curăţă toate reziduurile dificil 
de îndepărtat ale produselor (inclusiv produse pe bază de ulei, 
petrol) şi produsele fitosanitare care rămân pe componentele 
echipamentelor. 

CURĂŢARE ŞI NEUTRALIZARE EFICIENTE 

  neutralizarea pesticidelor şi îngrăşămintelor reziduale  
 inclusiv produse pe bază de ulei şi produse cu sulfo- 
 niluree
 reduce riscul de fitotoxicitate cauzat de pulverizatoare  

   curăţate precar / sau „evită“ riscul de fitotoxicitate ce  
 s-ar putea produce la mutarea de la o cultură la alta
 efect de anticolmatare pentru duze şi filtre
 efect de degresare şi lustruire

UŞOR DE UTILIZAT

 formula lichidă permite utilizarea uşoară şi rapidă
 agenţii anti-spumă asigură clătirea mai uşoară a echipa- 

 mentului

BIODEGRADABIL

 produs pe bază de plante
 nu conţine amoniac, fosfat, surfactant sau solvenţi pe 

 bază de petrol
 non-toxic, prietenos cu mediul înconjurător şi cu utili- 

 zatorul / sau nu afectează utilizatorul sau mediul

PRODUS
BIODEGRADABIL

pe baza de plante

COMPOZIŢIE
Contine hidroxid de sodiu biodegradabil de origine vegetala.
Ambalaj: recipient de 10 l

 
eliminarea colmatării duzelor/

efect de anticolmatare

formula anti-spumă



  

Neutralizarea reziduurilor pesticidelor şi cură-
ţarea interioară a echipamentelor de aplicare

1. Clătiţi prin diluare sedimentul din rezervor şi scurgeţi în 
  conformitate cu reglementările în vigoare.
2. Clătiţi cu apă curată pe care o treceţi prin întregul sistem de  
 distribuţie al pulverizatorului şi goliţi rezervorul din nou.
3. Umpleţi rezervorul cu apă până la 10 % din capacitatea sa  
 şi adăugaţi încet Keep-GUARD la doza recomandată (0,5 l  
 la 100 l de apă). Agitaţi KeepGUARD înainte de utilizare.  
 Porniţi sistemul de agitare şi de auto-curăţare. Lăsaţi să  
 ţâşnească soluţia de curăţare prin braţ şi furtunuri şi lăsaţi  
 să circule continuu timp de 15 minute. Pentru pulverizatorul  
 care nu este echipat cu sistemul de auto-curăţare pentru  
 clătirea pereţilor, umpleţi rezervorul cu apă până la 50 %  
 din capacitate, adăugaţi KeepGUARD la doza recomandată  
 şi începeţi să agitaţi. Asiguraţi-vă că soluţia de curăţare  
 este în contact cu toţi pereţii rezervorului şi cu toate  
 componentele pulverizatorului. Dacă este necesar, curăţaţi 
  pereţii manual.
4. Goliţi conţinutul în conformitate cu reglementările în 
 vigoare.
5. Scoateţi şi curăţaţi duzele şi filtrele separat cu o soluţie de 
 KeepGUARD (0,5 litri la 10 litri de apă).
6. Spălaţi rezervorul şi întregul sistem de distribuţie al  
 pulverizatorului cu apă curată.
7. Goliţi pulverizatorul. Pulverizatorul este gata de utilizare din  
 nou. 

MODALITATEA DE UTILIZARE MODALITATEA DE UTILIZARE

DOZARE

Utilizare Concentratie Doză

Neutralizarea reziduurilor de 
pesticide 

0,5 % soluţie 1 l pentru 
200 l de apa

Curatarea echipamentului 
exterior

5 % soluţie 0,5 l pentru 
10 l de apa

Curăţare universală, curăţare exterioară a echi-
pamentelor agricole

1. Realizaţi o primă spălare rapidă cu apă curată.
2. Pulverizaţi o soluţie de KeepGUARD la doza recomandată 
  (0,5 litri la 10 litri de apă).
3. Lăsaţi să acţioneze timp de 15 minute, apoi clătiţi cu jet de 
 apă sau spălaţi

zhodnocujeme potenciál naší země

www.soufflet-agro.cz

KATALOG PŘÍPRAVKŮ
NA OCHRANU ROSTLIN2014

OBCHODNÍ TÝM SOUFFLET AGRO
region  jméno  mobil  e-mail 
AK  Alena Kováčová  724 513 891  alena.kovacova@soufflet-agro.cz
AP  Antonín Pecha  724 105 325  antonin.pecha@soufflet-agro.cz
JP  Jan Procházka  602 182 829 jan.prochazka@soufflet-agro.cz
LT Ladislav Tvrdý  602 532 159  ladislav.tvrdy@soufflet-agro.cz
MH  Marek Holý  602 507 820  marek.holy@soufflet-agro.cz
MK  Michal Kazda  603 832 816  michal.kazda@soufflet-agro.cz
VV  Václav Vorlíček  602 181 077  vaclav.vorlicek@soufflet-agro.cz
PO  Jindra Pokorná  724 162 180  jindra.pokorna@soufflet-agro.cz
LA  Lukáš Adámek  602 436 152  lukas.adamek@soufflet-agro.cz
JN  Josef Noska  602 715 748  josef.noska@soufflet-agro.cz
DM  David Musil  607 037 060  david.musil@soufflet-agro.cz
RV  Radek Valenta  602 525 881  radek.valenta@soufflet-agro.cz
PŠ  Petr Šána  602 793 460  petr.sana@soufflet-agro.cz
PZ  Petr Zouhar  602 729 592  petr.zouhar@soufflet-agro.cz
TP  Tomáš Plachý  724 336 189  tomas.plachy@soufflet-agro.cz

MANAŽER PRO KLÍČOVÉ ZÁKAZNÍKY
jméno   mobil e-mail
František Hlačík 602 729 598 frantisek.hlacik@soufflet-agro.cz

TECHNICKO-PORADENSKÁ SLUŽBA
region   jméno  mobil  e-mail
Jižní a západní Čechy (kancelář Litovice)  Jiří Šilha  724 336 184  jiri.silha@soufflet-agro.cz 
Severní a východní Čechy (kancelář Litovice) Štěpán Beránek 607 037 061 stepan.beranek@soufflet-agro.cz
Severní Morava (kancelář Prostějov)  Jiří Cejtchaml  602 532 157  jiri.cejtchaml@soufflet-agro.cz
Jižní Morava (kancelář Prostějov)  Martina Poláková  724 762 609  martina.polakova@soufflet-agro.cz

SPECIALISTÉ VÝROBY OSIV
region   jméno  mobil  e-mail
Čechy   Jaromír Škoda  602 322 507  jaromir.skoda@soufflet-agro.cz
Čechy   Lenka Ježková  602 264 738  lenka.jezkova@soufflet-agro.cz
Morava  Milada Dorušáková  606 731 058  milada.dorusakova@soufflet-agro.cz
Osiva trav a jetelovin  Josef Sysel  606 646 546  josef.sysel@soufflet-agro.cz

MAPA OBCHODNÍCH REGIONŮ

OBCHODNÍ ZÁSTUPCE

ČISTÍCÍ STANICE OSIV

SILO

SKLAD CHEMIE

SOUFFLET AGRO a.s.
Průmyslová 2170/12, 796 01 Prostějov, tel.: (+420) 582 328 320, fax: (+420) 582 328 328, e-mail: soufflet@soufflet-agro.cz, www.soufflet-agro.cz
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SCSoufflet Agro Romania SRL  DN 2B km 9+900m, 120000 Buzau, Tel. 0040 238 402 868

KeepGUARD este utilizat pentru curăţarea echipamentelor 
agricole sau orice alte echipamente după sezon.

  Utilizaţi KeepGUARD pentru clătirea pulverizatorului după 
 fiecare aplicare
  Nu curăţaţi echipamentele agricole în spaţii închise


