
ENCLEAN® 
Biocīds 

Profesionālai un neprofesionālai lietošanai 
Neselektīvs, pieskares iedarbības biocīds aļģu ierobežošanai uz dažādām virsmām āra apstākļos. Pasargā 
virsmas no aļģu izveidošanās uz dažādiem būvniecībā izmantotajiem materiāliem, visas cietās virsmas dažāda 
veida apstādījumos, visa veida jumtiem (izņemot salmu un niedru jumtus). 
 
Aktīvā viela: nonānskābe 500 g/l (53.97% w/w). 
Preparatīvā forma: emulsijas koncentrāts (EC). 
Atļaujas Nr.: LV/2020/MR/011 
Partijas Nr.: skatīt uz iepakojuma. 
Derīguma termiņš: 2 gadi no izgatavošanas datuma, uzglabājot neatvērtā, oriģinālā iepakojumā.  
Iepakojums: xx L 
 
 
 
 
 
 
Uzmanību 
H319 - Izraisa nopietnu acu kairinājumu 
H412 - Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām 
P101 - Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai 
etiķetes. 
P102 - Sargāt no bērniem. 
P264 - Pēc izmantošanas kārtīgi nomazgāt.  
P273 - Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē 
P280 - Izmantot aizsargcimdus/ aizsargdrēbes/ acu aizsargus/ sejas aizsargus.  
P305+P351+P338 – SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja 
tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot. 
P337+P313 – Ja acu iekaisums nepāriet: lūdziet mediķu palīdzību. 
 
EUH066 - Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu. 
P501 - Atbrīvoties no satura/tvertnes, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības. .  
Avārijas gadījumā ziņot, Ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, tālrunis 112. 
 
Pirmā palīdzība 
Ja līdzeklis nonācis uz ādas, to nekavējoties mazgāt tekoša ūdens strūklā ar ziepēm 15 minūtes. Novilkt 
aptraipīto apģērbu. 
Ja līdzeklis nonācis acīs, tās nekavējoties skalot tekoša ūdens strūklā 15 minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tādas 
ir un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot. 
Ja līdzeklis nonācis gremošanas sistēmā, izskalot muti ar ūdeni. Neizsaukt vemšanu.  
Ja līdzeklis nonācis elpošanas sistēmā, nogādāt cietušo svaigā gaisā, novietot tādā pozā, lai ir viegli elpot, ļaut 
atpūsties. 
Jebkurā nelaimes gadījumā vēlama ārsta konsultācija. Sazināties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu. Ja 
iespējams, uzrādiet attiecīgā līdzekļa marķējumu. 
Norādījumi ārstam: simptomātiska ārstēšana. Specifisks antidots nav zināms.  
 
Saindēšanās informācijas centra tālrunis: 67042473 
 



Atļaujas turētājs: Belchim Crop Protection,  Technologielaan 7, 1840 Londerzeel Belgium 
Lietošanas veids un iedarbības mehānisms 
Enclean ir tikai pieskares iedarbība, un preparāts iedarbojas, izkaltējot aļģes.  
Mērķa organisms: aļģes. 
 
Lietošana: 

- Lai iegūtu pareizo lietošanas koncentrāciju 1 daļu produkta jāatšķaida ar 27 daļām ūdens.  
Piemēram: sajaukt 18 ml Enclean ar 486 ml ūdens.  
Enclean deva: 

Deva, Enclean, ml Ūdens daudzums, ml Ar šķīdumu apstrādājamā platība, m2 

1,8 48,6 1 

 
Apstrādes laikā labi pārklāt ierobežojamo organismu. 
 
Maksimālais apstrāžu skaits sezonā: līdz divām reizēm sezonā. 
Enclean lietošana ierobežo aļģu augšanu, atkarībā no laika apstākļiem, līdz pat sešiem mēnešiem. Apstrādi 
atkārtot, tiklīdz aļģes parādās atkal. 
Nogaidīšanas laiks: nav. 
Darba šķidruma sagatavošana 
 

 
 

• Pirms lietošanas produktu jāatšķaida ar ūdeni, atbilstoši ražotāja instrukcijām. Pēc atšķaidīšanas 
produkts jāsmidzina tieši uz apstrādājamajām virsmām.  

• Vispirms piepilda smidzinātāju vai pulverizatoru ar pusi no ūdens daudzuma, kas nepieciešams 
iecerētās platības apstrādei. 

• Pievieno ieteikto Enclean daudzumu smidzinātājā ielietajā ūdenī (saglabājot noteiktās proporcijas). 

• Samaisa pilnībā, un pievieno otru vajadzīgā ūdens daudzuma pusi. 

• Sagatavoto darba šķidrumu regulāri sakrata un samaisa arī lietošanas laikā, vai tieši pirms lietošanas. 

• Produktu lietot tikai ar pievienotu pulverizatoru/ miglotāju (ar 3 vai mazāk bāru spiedienu) un 
ieteicams to aprīkot ar miglošanas aizsargu. Aizsargs pasargās no šķīdumu nokļūšanas uz nevēlamām 
virsmām, tādām, kuras nav paredzēts apstrādāt.  

• Apsmidzina aļģes, pilnībā pārklājot virsmu, ļaut produktam iedarboties. 

• Ja uz virsmas paliek izkaltušas aļģu daļiņas, tās notīra ar birsti.  

• Pēc aļģu noņemšanas virsma var tikt krāsota. 

• Jāizvairās no tiešās un netiešās produkta saskarsmes ar ēdienu un dzīvnieku barību. 

• Vienmēr izlasiet pilnībā etiķeti un produkta aprakstu, un pilnībā ievērojiet lietošanas instrukcijas. 

• Pagatavotais darba šķidrums jāizlieto nekavējoties. Darba gaitā šķidrums jāapmaisa vai jāsakrata.  

• Nelietot lietainā laikā vai uz sasalušām virsmām. 

• Pēc apstrādes jānogaida, netīrīt virsmu uzreiz pēc apstrādes, produktam jāļauj iedarboties vairākas 
dienas. 



• Lietotājam jāziņo tieši, reģistrācijas apliecības īpašniekam, ja apstrāde nav bijusi efektīva. 
 
Piesardzības norādījumi 
Produkts jālieto vienīgi tad, ja laikapstākļu prognoze nesola lietu apstrādes dienā. Lai izvairītos no apkārtējās 
vides piesārņojuma, produkta lietošanas laikā aizsargāt augsni un augus, kas atrodas blakus apstrādātajai 
teritorijai. Darba šķidruma pagatavošanas gaitā jāuzmanās no šķidruma pilienu nonākšanas uz ādas vai sejas.  
Profesionāliem lietotājiem jāizmanto šādi personīgās drošības līdzekļi, riska mazināšanas pasākumi: 

• Acu aizsardzība; 

• Līdz minimuma samazināt un izvairīties no produkta izšļakstīšanās ārpus apstrādātās virsmas; 

• Samazināt cilvēku skaitu, kas atrodas apstrādājamajā teritorijā un neveic tiešu produkta lietošanu; 
Neprofesionāliem lietotājiem: 

• Maksimāla šļakatu un izšļakstījumu samazināšana lēnām produktu pārlejot no pudeles uz 
smidzinātāju.  

• Izvairieties no produkta saskares ar acīm. 

• Izvairīties no produkta nokļūšanas uz augu zaļajām daļām. 

• Enclean var tikt lietots uz daudziem būvniecībā izmantotajiem materiāliem, ietvēm, bruģakmens, 
tērauda, cinka, alumīnija, ķlieģeļu, asfalta, ārtelpu koksnes, plastmasas, stikla, siltumnīcu sienām no 
ārpuses, lielākā daļa akmeņu, betona, mākslīgā zālāja, bez zāles sporta segumiem un celiņiem.   

• Nelietot sintētiskās gumijas, svina vai salmu jumtu virsmām un pārklājumiem. Lietojot uz vara 
virsmām, tas paātrinās dabisko oksidācijas procesu. 

• Izmantošanai uz citiem materiāliem, kas nav minēti augstāk, kā arī uz kaļakmens (ieskaitot marmoru), 
veiciet nelielu saderības testu, pārklājuma stūrī, nelielā platībā, pirms lietošanas uz visas virsmas.  

• Lietojot uz cinka, alumīnija, nerūsējošā tērauda, tērauda un stikla virsmām, var parādīties plāns, balts 
slānis, ja 14 dienu laikā tas saglabājas, to var noskalot ar tīru ūdeni. 

• Jāievēro lietošanas devas un jāievēro piesardzība lietojot uz krāsotām virsmām. 
 

Aprīkojuma tīrīšana 
Pēc smidzināšanas darbu veikšanas izmantotais aprīkojums rūpīgi jānotīra no ārpuses un iekšpuses; jāizskalo 
vairākas (vismaz trīs) reizes ar tīru ūdeni.  
 
Iepakojuma likvidēšana 
Šo vielu vai produktu (kā arī augsnes aizsardzībai izmantoto plastikāta lentu) un iepakojumu likvidēt drošā 
veidā, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības. 
Uzglabāšana 
Uzglabāt oriģinālā ar etiķeti marķētā iepakojumā, sausās, labi vēdināmās un aizslēdzamās telpās, sargāt no 
sala, saskares ar pārtiku, dzērieniem vai dzīvnieku barību. Sargāt no bērniem. Uzglabāšanas temperatūra no + 
8º C.  


