
ENCLEAN® RTU 
Biocīds 

 
Atļaujas turētājs: Belchim Crop Protection, Technologielaan 7, B-1840 Londerzeel, Belgium  
 

ENCLEAN® RTU – lietošanai gatavs maisījums. Neselektīvs, pieskares iedarbības biocīds aļģu ierobežošanai. 
PT02: Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai lietošanai cilvēkiem un dzīvniekiem 
(dezinfekcijas līdzekļi). 
 
Pieskares iedarbības biocīds aļģu ierobežošanai uz dažādām virsmām āra apstākļos. Pasargā virsmas no aļģu 
izveidošanās uz dažādiem būvniecībā izmantotajiem materiāliem, visām cietajām virsmām, visa veida 
jumtiem (izņemot salmu un niedru jumtus). 
 
Aktīvā viela: nonānskābe 21,7 g/l (2.24% w/w) 
Preparatīvā forma: cits šķidrums (AL) 
 

 
Lietotāju kategorijas: neprofesionālai lietošanai un profesionālai lietošanai. 
Atļaujas Nr.: LV/2020/MR/010 
Partijas Nr.: skatīt uz iepakojuma. 
Izgatavošanas datums: skatīt uz iepakojuma. 
Derīguma termiņš: 2 gadi no izgatavošanas datuma, uzglabājot neatvērtā, oriģinālā iepakojumā.  
Iepakojums: xx L 
 
Avārijas gadījumā ziņot, Ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, tālrunis 112. 
 
Lietošanas veids un iedarbības mehānisms 
ENCLEAN® RTU ir lietošanai gatavs maisījums, kas vairs nav jāatšķaida. Preparāts iedarbojas kontakta veidā uz 
aļģēm, tās izkaltējot.  
 
Mērķa organisms: aļģes. 
Deva: 50 ml/ m2. 

Maksimālais apstrāžu skaits sezonā: līdz divām reizēm sezonā. 
 
ENCLEAN® RTU lietošana ierobežo aļģu augšanu, atkarībā no laika apstākļiem,  līdz pat sešiem mēnešiem. 
Apstrādi atkārtot, tiklīdz aļģes parādās atkal.  
 
Lietošanas instrukcija 

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

• Vienmēr pilnībā izlasiet norādes un ievērojiet noteiktās lietošanas instrukcijas. 

• Produktu nelietot lietainā laikā un neapstrādāt sasalušas virsmas. 

• Lietošanas laikā ieteicams valkāt cimdus. 

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

• Lietotājam jāziņo tieši, reģistrācijas apliecības īpašniekam, ja apstrāde nav bijusi efektīva. 
 
Lietošana: 
Pirms lietošanas ENCLEAN® RTU kārtīgi sakratīt. Iepakojumā ir jau gatavs darba šķidrums, kas jāsmidzina tieši 
uz apstrādājamajām virsmām. 
 



Ja produkts tiek pārdots iepakojumā, kuram nav pievienots pulverizators, šķīdumu pārliet tādā smidzinātājā, 
kuram pievienots pulverizators (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, ļauj produktam iedarboties. 

• Darba šķidrumu regulāri sakrata un samaisa arī lietošanas laikā. 

• Ja pēc apstrādes uz virsmas paliek izkaltušas aļģu daļiņas, tās notīra ar birsti vai ūdeni.  

• Pēc aļģu atlieku noņemšanas virsma var tikt krāsota. 
 
Produkta daudzums un apstrādājamā platība: 

 
 
Dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, pirmās palīdzības sniegšanas instrukcijas, un ārkārtas pasākumi 
vides aizsardzībai 
- Ja līdzeklis nonācis acīs, tās nekavējoties skalot tekoša ūdens strūklā 10 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.  
 
Piesardzības norādījumi 
ENCLEAN® RTU var tikt lietots uz daudziem būvniecībā izmantotajiem materiāliem, ietvēm, bruģakmens, 
tērauda, cinka, alumīnija, ķieģeļu, 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 kaļķakmens (ieskaitot marmoru), 
veiciet nelielu saderības testu, pārklājuma stūrī, nelielā platībā, pirms lietošanas uz visas virsmas.  

• Lietojot uz cinka, alumīnija, nerūsējošā tērauda, tērauda 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. 

• Produktu lietot tikai saulainā dienā, vai dienā, kad nav paredzami nokrišņi.  
 

Lai izvairītos no apkārtējās vides piesārņojuma, produkta lietošanas laikā aizsargāt augsni un augus, kas 
atrodas blakus apstrādātajai teritorijai. Pēc smidzināšanas darbu veikšanas izmantotais aprīkojums rūpīgi 
jānotīra no ārpuses, un iekšpuse jāizskalo vairākas reizes ar tīru ūdeni. 
 
 
Instrukcijas par drošu produkta un tā iepakojuma iznīcināšanu 
- Šo vielu vai produktu un iepakojumu likvidēt drošā veidā, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības. 
- Neizmest pilnos iepakojumus zemē, ūdenstilpnēs, kanalizācijas caurulēs (izlietnēs, tualetēs...) un citās 
nepiemērotās vietās.  
 

Enclean RTU, ml Apstrādājamā platība, m2 

50 1 



Uzglabāšanas nosacījumi 
Uzglabāt vēsā, labi vēdināmā vietā, oriģinālajā iepakojumā. Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā.  
Uzglabāšanas temperatūra no + 5º C. Sargāt no sasalšanas. 


