DETIA WÜHLMAUSGAS
Repelentas
Veiklioji medžiaga: kalcio karbidas 800 g/kg (80 %)
Produkto forma: Dujas išskiriančios granulės
DETIA WÜHLMAUSGAS yra skirtas pelėnams ir kurmiams išvaryti iš lauko, sodo, daržo ir
dekoratyvinių augalų auginimo plotų bei pievų.
Skirtas neprofesionaliajam naudojimui

PAVOJINGA
Kontaktuodamas su vandeniu išskiria degias dujas, kurios gali savaime užsidegti.
Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.
Gali dirginti kvėpavimo takus.
Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
Saugoti nuo sąlyčio su vandeniu.
Saugoti nuo drėgmės.
Neįkvėpti dulkių/dūmų/dujų/rūko/garų/aerozolio.
Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra
ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į
gydytoją.
Gaisro atveju: gesinimui naudoti sausus gesinimo miltelius.
Laikyti sausoje vietoje. Laikyti uždaroje talpykloje.
Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus
Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos
nurodymus.
Patekus ant odos, pirmiausia nuvalyti sausu audiniu, po to gerai nuplauti vandeniu.
Pakuotę atidaryti lauke, esant sausoms oro sąlygoms.
Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (vengti taršos per drenažą iš sodybų ar
nuo kelių).
Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5
2362052 arba 8 687 533 78.
Pakuotė: 250 g (50 maišelių x 5 g)
Registracijos numeris: AS2-49R(2018)
Pagaminimo data: žiūrėti ant pakuotės
Partijos Nr.: žiūrėti ant pakuotės
Galiojimo laikas: 2 metai
Registracijos savininkas:
Detia Freyberg GmbH,

2

Dr.-Werner-Freyberg-Str. 11,
69514 Laudenbach,
Vokietija
Tel.: 06201 / 708-0
Platintojas:
Platintojas: SIA “American Equipment & Supply”, Riga, Latvija, Lomonosova iela 1k.18, LV1019; tel. nr. 0037167100542.
Kontaktai Lietuvoje: UAB Inovacinė firma „MKDS“, Piliakalnio g. 68, Nemenčinė, LT-15175;
Tel.: +37052726727. www.mkds.lt
PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ
NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ

APSAUGOS

PRODUKTĄ

PERSKAITYKITE

VEIKIMO BŪDAS
DETIA WÜHLMAUSGAS veiklioji medžiaga kalcio karbidas reaguoja su dirvoje ir ore esančia
drėgme ir ima skleisti dujas, kurių kvapo nepakenčia gyvūnai ir palieka paveiktą teritoriją.
DETIA WÜHLMAUSGAS nenaikina gyvūnų. Todėl tikėtina, kad vėliau jie gali sugrįžti.
NAUDOJIMAS
Paieškos strypu suraskite požeminę urvų sistemą. Atsargiai atvėrus urvus galima patikrinti, ar urvų
sistemos gyvenamos. Jeigu praėjus maždaug 1-2 valandoms strypu padarytos angos būna užtaisytos,
o urvai vėl užsandarinti žeme, tai reiškia, kad juose kenkėjų yra. Tuomet į kiekvieną urvą įdėkite
rekomenduojamą kiekį granulių maišelių.
DETIA WÜHLMAUSGAS veikia mažiausiai 2 savaites, tačiau tikėtis, kad panaudojus šias granules
kenkėjų, ypač kurmių, veikla visiškai liausis nereikėtų.
NAUDOJIMO NORMA
Į pelėnų urvą, įdėkite vieną 5 g maišelį;
Į kurmio urvą įdėkite keturis po 5 g maišelius.
Po to iš karto uždenkite angą velėna, medžio gabalu, akmeniu ar žemės grumstu, bet stipriai
neužspauskite, kad acetileno dujos, išsiskyrusios produktui reaguojant su dirvoje esančia drėgme,
galėtų laisvai prasiskverbti į urvus. Granulėms ištirpus, lieka kalkės.
Panaudojimų skaičius neribojamas.
DĖMESIO!
Po naudojimo pakuotę būtina sandariai uždaryti.
Produktą galima naudoti tik lauke, tačiau, ne po pastatais ar šalia jų, kad susidarančios dujos
neprasiskverbtų į pastatus.
Kalcio karbidas aktyviai reaguoja su vandeniu, dirvožemio drėgme ar oro drėgme ir, suskaidžius,
sudaro kalcio oksidą (kalcio hidroksidą), acetileną ir fosfiną. Kartais dėl taršos gali atsirasti
česnako, žuvies ar karbido kvapas.
Ore arba veikiant drėgmei gali susidaryti fosfinas – bekvapės ir labai nuodingos žmonėms ir
gyvūnams ėsdinančios dujos, kurios yra itin degios ir savaime užsiliepsnoja ore.
Nenaudokite produkto lyjant, esant stipriam rūkui arba jei dirva yra itin drėgna.
Naudojimo metu maišelių, kuriuose supakuotos granulės po 5 g, praplėšti negalima.
TUŠČIŲ PAKUOČIŲ SUNAIKINIMAS
Tuščią pakuotę ir produkto likučius tvarkyti pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktų reikalavimus.
Nenaudoti pakuotės kitiems tikslams.
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SANDĖLIAVIMAS
Pakuotę laikyti sausoje, vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje, sandariai uždarytą. Saugoti nuo: drėgmės.
Produktas reaguoja su vandeniu, išskirdama ypač degias dujas. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje
Negalima laikyti kartu su rūgštimis. Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, žiežirbų, atviros liepsnos ir
karštų paviršių. Laikymo temperatūra nuo 0C iki + 35C.
SAUGOS PRIEMONĖS
Rekomenduojama dėvėti ilgas kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis, avėti sandarius batus bei
rekomenduojama mūvėti pirštines.
Higienos priemonės. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Po naudojimo kruopščiai nuplauti
rankas. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Vengti bet kokio sąlyčio su produktu.
Po darbo nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muilu. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl
juos apsivelkant. Susitepus pirštinių paviršiui, jas reikia kruopščiai nuplauti.
PIRMOJI PAGALBA
Įkvėpus: išvesti asmenį į gryną orą. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.
Patekus ant odos: nedelsiant nuvilkti suterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su
muilu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.
Patekus į akis: nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakėlus akių vokus 10 – 20 minučių. Jeigu
nešiojami, išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.
Prarijus: Jei nukentėjusysis sąmoningas: skalauti burną vandeniu, duoti išgerti stiklinę (250 ml)
vandens. Nedelsianti kreiptis į gydytoją ir, parodyti produkto pakuotę arba etiketę.
Patarimai gydytojui: konkretaus priešnuodžio nėra. Taikyti simptominį gydymą
Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu:
8 5 2362052 arba 8 687 533 78.

