drumMUSTER
đem lại sự thuận tiện
Tái chế các bình chứa hóa chất nông
nghiệp phù hợp bằng drumMUSTER thật
vô cùng dễ dàng – quý vị chỉ cần thực hiện
những bước đơn giản sau:

sạch ba lần hoặc rửa bằng
 Rửa
áp suất bình chứa hóa chất của
quý vị NGAY sau khi dùng

NƯỚC RỬA trở lại thùng
 Đổ
phun của quý vị
đảm TOÀN BỘ cặn bã
 Bảo
hóa chất trong bình đã được
rửa sạch

NẮP để bình chứa của
 MỞ
quý vị được KHÔ toàn bộ.
Đưa nắp đến nơi thu gom
RIÊNG BIỆT

bình chứa bằng kim loại
 Các
nên được XUYÊN THỦNG từ
trên nắp xuống dưới đáy

các bình chứa
 CHUYỂN
không còn hóa chất đã

được rửa sạch và đạt tiêu
chuẩn tới trung tâm thu gom
drumMUSTER tạ̣i nơi ở của
quý vị

Muốn biết thêm chi tiết về chương trình thu gom
drumMUSTER tại địa phương, xin liên hệ Hội
Đồng Thành Phố địa phương hoặc truy cập khu
mạng của drumMUSTER tại:
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Những mẹo vặt làm sạch
Những mẹo vặt sau đây sẽ giúp bảo đảm các
bình chứa hóa chất nông nghiệp phù hợp và khó
làm sạch của quý vị sẽ được trung tâm thu gom
drumMUSTER địa phương chấp nhận tái chế.

Chất vẩn đậm đặc

(Atrazine, Simazine, v.v...)
sạch bình chứa của quý vị ngay
 Rửa
sau khi sử dụng để đảm bảo các cặn bã
hóa học không bị khô

cồ n pha metanola (methylated
 Dùng
spirit) để tẩy sạch chất cặn đã bị khô.
Nế́ u không có hiệu quả, đổ đầy nước
vào bình chứa và ngâm ít nhất trong
24 giờ trước khi rửa sạch.

Hóa chất dầu (ULV, LV)

làm theo hướng dẫn
̃ cụ thể trên
 Hãy
nhãn sản phẩm hoặc liên hệ với nhà
sản xuất để được giúp đỡ thêm

Các cặn bã hóa học khác
Rửa sạch bình chứa ngay sau khi

vì tấ t cả các cặn bã hóa học sẽ
 dùng
khó tẩ y rửa hơn nhiều khi ở trạng thái
khô

t số bình chứa có thể cầ n rửa thêm
 Mộ
(rửa nhiều hơn ba lầ n)
Có thể cần dùng bàn chải hoặc vòi xịt
cao để rửa sạch cặn bã hóa
 áphọcsuất
khô hoặc bám chặt



NHỮNG BÌNH CHỨA PHÙ HỢP CÒN BỤI BẨN, GỈ
SÉT VÀ LẤM MẦ U KHÔNG BỊ COI LÀ NGUY HIỂM
VÀ DO ĐÓ ĐƯỢC CHẤP NHẬN TẠI CÁC TRUNG
TÂM THU GOM drumMUSTER

Muốn biết thêm thông tin về làm sạch bình chứa,
xin liên hệ với đại lý bán hóa chấ́ t nông nghiệ̣p
chính thức Agsafe hoặc truy cập
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