WAM® EXTRA
Repelentas
Veiklioji medžiaga:
Produkto forma:

kvarcinis smėlis 300 g/kg (30 %)
pasta.

WAM®EXTRA– repelentas. Skirtas naudoti miškų ūkyje. Pilnai paruošta tepimui pasta,
apsaugo lapuočių ir spygliuočių želdinius nuo kanopinių žvėrių daromos žalos žiemos metu.
Skirtas neprofesionaliajam naudojimui.

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo
instrukcijos reikalavimus.
Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.
Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote.
Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu:
8 5 2362052 arba 8 687 533 78.
PRIEŠ NAUDOJIMĄ ATIDŽIAI PERSKAITYKITE AUGALŲ APSAUGOS
PRODUKTO NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ.

Pakuotė: 1 kg, 2,5 kg, 5 kg.
Registracijos Nr.:
Siuntos Nr.: žiūrėti ant įpakavimo.
Pagaminimo data: žiūrėti ant įpakavimo.
Galiojimo laikas: 2 metai nuo pagaminimo datos.
Produkto savininkas:
Witasek Pflanzenschutz GmbH
Mozarstrasse 1a
A-9560 Feldkirchen
Tel.: +43 42 76-2088-18
Fax.: +43 4276-208818

Importuotojas ir distributorius
UAB “ Vikersas”
Naujoji g. 2, Galgiai,
LT- 13103 Vilniaus r. Lietuva
Mob. tel.: +37068611256,
Faks. +370 5 2030455
E-mail.: kestutis@vikersas.eu
Internetinis puslapis: www.vikersas.lt

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS
WAM ® EXTRA – repelentas. Skirtas naudoti miškų ūkyje neprofesionaliajam naudojimui.
Pilnai paruošta tepimui pasta, apsaugo lapuočių ir spygliuočių želdinius nuo kanopinių žvėrių
daromos žalos žiemos metu. WAM®EXTRA poveikis pagrįstas trigubu efektu: spalva,
skoniu ir šiurkštumu. Prie repelento kanopiniai žvėrys nepripranta net naudojant jį eilę metų.
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Naudojimas
WAM® EXTRA yra rausvai rožinės spalvos pasta skirta lapuočių ir spygliuočių medžių
apsaugai vegetacinės ramybės periodu nuo kanopinių žvėrių nuskabymo. Apsaugos
efektyvumas pagrįstas produkte esančiomis mechaninėmis apsauginėmis medžiagomis, todėl
atmetama galimybė, jog žvėrys pripras prie preparato. Kadangi priemonė sandariai supakuota
kibirėliuose, garantuojama vienoda WAM® EXTRA konsistencija. WAM®EXTRA pilnai
paruoštas naudoti. Naudojant gumines pirštines, WAM® EXTRA storai tepti ant laukinių
žvėrių pažeidžiamų augalo dalių - viršūninio ūglio. Ranka apimti norimą apsaugoti augalo
dalį ir storai tepti iš apačios į viršų. Spygliuočiams medžiams priemonė paprastai naudojama
tik viršūniniam ūgliui, svarbiausia, kad viršūnėlių pumpurai būtų pilnai padengti.
Naudojimo norma
Jeigu WAM EXTRA naudojamas tepimui ant medžių su pirštinėmis, naudojimo norma: 3,0 –
4,0 kg/1000 medelių.
Jeigu naudojama tepimui ant medžių su teptuku, naudojimo norma yra 2,5 – 3,5 kg/1000
medelių.
Repelento negalima skiesti vandeniu.
Naudojimo laikas
WAM® EXTRA turėtų būti tepamas rudenį, pasibaigus einamų metų vegetacijai, temperatūra
turi būti aukščiau 00C, augalas sausas (rasos drėgmė netrukdo). Pradėjus lyti, WAM® EXTRA
sluoksnis turi būti jau pilnai išdžiūvęs.
Saugos priemonės
Dirbant su produktu ir liečiant juo užterštus paviršius, rekomenduojama dėvėti ilgas
kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis, avėti sandarius batus bei mūvėti apsaugines pirštines
(pvz. polivinilchloridines, latekso ar kt.).
Eiti į apdorotus plotus galima tik jiems visiškai išdžiūvus. Dirbant apdorotuose plotuose
būtina dėvėti ilgas kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis, avėti sandarius batus bei
rekomenduojama mūvėti pirštines.
Higienos priemonės. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Naudojant šį produktą,
nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Vengti bet kokio sąlyčio su produktu. Stengtis neįkvėpti rūko,
garų ir dulksnos. Po darbo nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muilu. Užterštus
drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Susitepus pirštinių paviršiui, jas reikia
kruopščiai nuplauti.
Saugojimas
Laikykite repelentą vėsioje, sausoje, gerai vėdinamoje patalpoje, originalioje gamintojo taroje.
WAM® EXTRA turi būti apsaugotas nuo užšalimo.
Laikykite atskirai nuo maisto, vandens, gyvulių pašaro.
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. Neskatinti vėmimo. Nedelsianti kreiptis į gydytoją ir, parodyti produkto pakuotę
arba etiketę.
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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.
Tuščios pakuotės ir likučių sunaikinimas
Tuščią pakuotę ir produkto likučius sunaikinti pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus.
Nenaudoti pakuotės kitiems tikslams.
Gamintojo atsakomybė
Gamintojas garantuoja už produkto kokybę, jei jis gautas gamyklinėje pakuotėje. Gamintojas
neatsako už pasekmes, jei preparatas netinkamai saugomas arba naudojamas.
Gamintojas negali kontroliuoti šių faktorių, todėl visa atsakomybė tenka naudotojui.

