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CERVACOL EXTRA® - Használati utasítás
Hatásmechanizmus:
A CERVACOL EXTRA egy használatra kész kenőanyag az erdei vadak által télen, a lombos és a
tűlevelű fák kérgén okozott rágások elleni védelemre.
Vegetáción kívül szer. Ősszel, még mielőtt az állatok elkezdenék megrágni a fák kérgét kell
felkenni, száraz növényre, 0°C fölött.

Hatás tartama:
Egész télen át tartó védelmet nyújt.

Hatásfok:
Ne esőben kenjük fel, mert a szernek meg kell száradnia! Nem tárolható hidegben / fagyban mert
vízbázisú!

Alkalmazási módja:
A munka során mindig használjunk gumikesztyűt! A műanyag tasakot jól nyomkodjuk össze,
mielőtt kinyitnánk, aztán vágjuk ki az egyik sarkát, majd a tasak tartalmát öntsük egy
tartóedénybe (pl. vödörbe) vagy az afa-quick berendezésbe.
Ezt követően a CERVACOL EXTRA-t vastagon vigyük fel a vad által veszélyeztetett növényi részre,
ill. a növény véghajtására tűlevelűknél. A CERVACOL EXTRA-t a megóvandó növényi részre lentről
felfelé kenjük fel. Tűlevelű fáknál többnyire csak a véghajtást kezeljük, ennek során a rügyet
teljesen be kell borítani a szerrel.

Alkalmazási idő:
Ősszel illetve télen.

Alkalmazási mennyiség:
2 kg CERVACOL EXTRA kb. 1000 növényre elegendő, ha a véghajtásokat kezeljük.

Munkavédelmi utasítások a felhasználó védelmére:
Minden szükségtelen érintkezés a szerrel kerülendő! Megszegése egészségkárosodáshoz
vezethet. A CERVACOL EXTRA biológiai összetevői alapján, a törvényadó által, a kezeléskor
GUMIKESZTYŰ használata előirt.
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Elsősegélynyújtás:
Mérgezés gyanúja esetén a szerrel való munkát azonnal szüntessük be és forduljunk orvoshoz.
• A szer lenyelése után: azonnal hívjunk orvost, szimptomatikus kezelés.
• Bőrrel való érintkezés után: sok vízzel és szappannal mossuk le, az átnedvesedett ruhát
vessük le.
• A szer szembe kerülése után: azonnal sok vízzel 15 percen keresztül mossuk a nyitott
szemet, és azonnal hívjunk orvost.
• Intenzív belégzés után: a pácienst hozzuk ki a veszélyeztetett területről, és adott esetben
hívjunk orvost.
• Az orvos számára: kezelés: szimptomatikusan.

Különleges utasítások:
A termék az eddig ismert adatok alapján nem veszélyes anyag az EK előírásai szempontjából.
Ennek ellenére a kemikáliákkal való foglalkozás során szokásos óvintézkedéseket be kell tartani.
•

•

•

•

Biztonsági tanácsok: Gyermekek kezébe nem kerülhet. Élelmiszerektől, italoktól és
takarmányoktól távol tartandó. A szerrel való munka során ne együnk, igyunk,
dohányozzunk.
Eltávolítás: a régi és megmaradt szermaradványokat ne dobjuk a többi szemét közé. Vigyük
különleges tárolást igénylő hulladékot gyűjtő helyre (az ÖNORM S 2101-nek megfelelően,
hulladékazonosító szám: 53103). Az üres, jól kitisztított és használhatatlanná lett
csomagolóanyagot vigyük a megfelelő gyűjtőhelyre. A szer maradékát ne öntsük a lefolyóba
vagy a WC-be, hanem vigyük különleges tárolást igénylő vagy veszélyes hulladékot gyűjtő
helyre.
Teendők szerencsétlenség esetén:
Védőruházat: légzésvédelem, védőkesztyű és védőszemüveg. Tűz esetén megfelelő
oltóanyag: vízsugár, CO2, hab és por. Ne keringtető légzésvédő berendezést használjunk.
Viseljünk teljes védelmet nyújtó ruhát. Az oltáshoz használt kontaminált vizet külön gyűjtsük
össze, ennek nem szabad a csatornarendszerbe kerülnie.
Kiloccsanás esetén: mechanikusan szedjük össze. Lezárható tartályban gyűjtsük össze, aztán
adjuk át különleges tárolást igénylő hulladékokkal foglalkozó személynek.

