
ANTI-GERM® AGRIMAT
Profesionalus žemės ūkio mašinų ir įvairios paskirties automobilių plovimo šampūnas

ANTI-GERM AGRIMAT tai yra specialus šampūnas bekontakčiu būdu plauti pienovežius, automobilius, 
traktorius, kombainus, ir t.t. 

• Taip pat skirtas plauti maisto produktų sunkvežimių, refrižeratorių vidų.
• Pašalina dervų, krakmolingus nešvarumus nuo kombainų, statines plėveles nuo tepalų ir 

dyzelinio kuro, aplinkos dulkes bei kelio purvą.
• Naudojant pagal rekomendacijas, nekeičia paviršiaus blizgumo ar spalvos intensyvumo
• Savaime nudžiūstantis, palieka blizgią, hidrofobinę (vandenį išstumiančią) plėvelę ant mašinų 

paviršiaus.
• ANTI-GERM AGRIMAT yra labai efektyvi priemonė VABZDŽIŲ liekanų pašalinimui

Panaudojimas
• Su purkštuvais
• Automobilių plovyklose
• Bekontakčiuose aukšto spaudimo automobilių plovimo įrenginiuose („Kaerscheriai“)

Su purkštuvu
1. Praskalauti su vandeniu
2. ANTI-GERM AGRIMAT išpurkšti 2 – 3 procentų tirpalą and mašinos paviršiaus
3. Trumpam palikti ant paviršiaus
4. Nuplauti su aukšto spaudimo srove 
5. Jei reikia, praplauti žemo slėgio vandens srove.

Bekontakčiuose aukšto spaudimo automobilių plovimo įrenginiuose:
• Naudojamas aukšto spaudimo plovimo įrenginiuose
• Nustatyti koncentraciją 0,5 – 2% 

Svarbus patarimas
ANTI-GERM AGRIMAT naudoti ant neįkaitusių paviršių, geriausia pavėsyje. Ant senų dažų arba spalvų su
dideliu kiekiu pigmentų (e.g. mėlyna, raudona, juoda) išbandyti nedideliame paviršiaus plote.

Techninės savybės:
Išvaizda: skaidrus, lengvai gelsvas skystis
Tankumas 20°C: 1,13 + 0,01
pH-Vertė (5%) 12,8 + 0,5

Laikymas:
Laikyti originalioje pakuotėje, saugoti nuo šalčio bei vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Importuotojas Lietuvoje: UAB FARMO, Europos pr. 77, Kaunas. www.farmo.lt, tel 8 674 38989
Tiekėjas: ANTI-GERM Deutschland GmbH, Vokietija
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