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Työkoneiden pesu- ja suoja-aine

Kohteet: 
• maatalouskoneet, esim. apevaunut, lannoitelevittimet
• säilörehun korjuukoneet

• pyöröpaalain (laakerit, rumpu) 
• ajo- ja tarkkuussilppuri 
• noukinvaunu

• muut korroosiolle alttiit metallipinnat ja laitteet
• soveltuu myös laitteiden talvisäilytykseen: ei kuivu tai 

halkeile eikä jäädy

Edut:
• turvallinen eläimille, sisältää hyväksyttyjä rehun 

lisäaineita
• parantaa työturvallisuutta pienentämällä happokäryjä
• pidentää koneiden käyttöikää, huoltovälejä ja  

lisää vaihtoarvoa

Käyttöohje: 

Laimennussuhde 1 : 3.

• 1 osa Korroosio Stop -liuosta ja 3 osaa talousvettä
• sekoita ennen käyttöä

Pese huolellisesti kaikki metallipinnat heti rehun teon 
jälkeen.

Vältä laitteiston vesipesua.

• pelkkä vesipesu altistaa pinnat syöpymiselle

Jos likainen laite vaatii painepesua, niin lisää  
pesuveden joukkoon Korroosio Stop -liuosta (esim. 1 : 9).
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Tarkkuussilppurin kela 
rehunteon jälkeen  
(ei pesua)

2

Tarkkuussilppurin kela  
Korroosio Stop -pesun 
jälkeen

Valmistettu Suomessa

Myynti: Oy Teollisuushankinta TH Ab, Indolantie 11, 67600 KOKKOLA

Pesu- ja korroosiosuoja-aine

20 L

Korroosio STOP on tehokas pesu- ja korroosiosuoja-aine maataloudessa käy-
tettävien syövyttävien aineiden pesuun ja haittavaikutusten eliminointiin. Sen 
käyttökohteita ovat mm. säilörehun korjuukoneet ja lannoituksessa käytettävät 
koneet ja laitteet. 

Käsittely: Ennen käyttöä on tutustuttava huolellisesti käyttöohjeisiin ja käyttö-
turvallisuustietoihin. Käytä silmäsuojaimia ja suojakäsineitä. Huuhtele roiskeet 
iholta välittömästi runsaalla vedellä.

Käyttöohje: 1 osa Korroosio STOP ja 3 osaa talousvettä. Sekoita huolellisesti 
ennen käyttöä.

Tvätt- och korrosionsskyddsmedel
Korrosion STOP är ett effektivt rengörings- och rostskyddsmedel för 
jordbruksmaskiner. Korrosion Stop används för att tvätta och skydda maskiner 
mot korroderande ämnen, bl.a. gödslingsmaskiner och maskiner för skörd av 
ensilage.

Hantering: Läs bruksanvisningen och skyddsföreskrifterna noggrant innan 
användning. Vid hantering använd alltid skyddshandskar och skyddsglasögon. 
Hudkontakt kan framkalla sveda som lindras genom att skölja med rikligt med 
vatten.

Bruksanvisning: 1 del Korrosion STOP och 3 delar vatten.
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