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NEVYSYCHAVÝ
LEP K ODCHYTU
MRAVENCŮ
NA KMENECH
STROMŮ

je lepidlo na vodní bázi speciálně vyvinuto tak, aby mravencům,

červcům a jinému lezoucímu hmyzu zabránili v lezení na stromy.

Terminum si uchovává lepivost 6 měsíců od doby aplikace. Výrobek

je odolný vůči dešti a lepivost se obnoví ihned po obeschnutí.

Před vlastní aplikací výrobku se ujistěte, že mimo kmen není strom

jinak v kontaktu se zemí (podpěry, větve, vysoká tráva). Naneste na

kmen stromu souvislou vrstvu lepidla v 10 cm širokém pásu

minimálně 50 – 80 cm nad zemí špachtlí nebo štětcem. Barva nátěru

je bílá pro snažší identifikaci a kontrolu kvality vrstvy nátěru.

V průběhu několika hodin nátěr zprůhlední. Adhezivitu nátěru lze

obnovit další aplikací na původní vrstvu. Nádobu udržujete

co nejvíce uzavřenou i v průběhu aplikace. Výrobek je připraven

přímo k použití, nepřidávejte vodu, ani j inak neřeďte ani

nekombinujte s jinými produkty.

Složení: polybutenová pryskyřice 45 – 60%

Návod k použití:

Balení: 3 kg
Datum výroby a číslo šarže: uvedeno na obalu

: 2 roky od data výrobyPoužitelné do

Výrobce: Luxembourg Industries LTD.
27 Hamered St.,  Tel Aviv 6812509, ISRAEL.

Distributor: BIOCONT LABORATORY sro.
Mayerova 784,  664 42 Modřice, ČR
tel. 545 218 156;  www.biocont-profi.cz

TERMINUM
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Při zasažení očí: nejdříve odstraňte kontaktní čočky, pokud je používáte

a současně při otevřených víčkách vyplachujte – zejména prostory pod víčky –

čistou vodou. Přetrvává-li podráždění, vyhledejte lékaře. Kontaminované

kontaktní čočky nelze znovu použít a je třeba je zlikvidovat. : ústaPři požití

vypláchněte vodou, nevyvolávejte zvracení. Podejte velké množství vody.

Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc.

V případě potřeby lze další postup konzultovat s Toxikologickým informačním

střediskem: telefon nepřetržitě: 224 919 2933, 224 915 402.

Čištění aplikačního zařízení: Ihned po aplikaci řádně uzavřete nádobu, použité

nářadí opláchněte. Nenechte lepidlo na nářadí zaschnout.

Skladování: Výrobek uchovávejte v originálním dobře uzavřeném obalu na

suchém chladném místě mimo dosah tepelných zdrojů. Skladujte odděleně od

potravin, nápojů a krmiv, mimo dosah dětí, při teplotě 20 – 25°C. Vyhněte se

dlouhodobému skladování po prvním otevření nádoby.

Likvidace: Zlikvidujte obsah/obal v souladu s místními předpisy předáním

oprávněné osobě.

Bezpečnostní opatření: při práci s výrobkem TERMINUM používejte vhodné

osobní ochranné pracovní prostředky. : není nutná.Ochrana dýchacích orgánů

Ochrana rukou Ochrana očí: gumové nebo plastové rukavice. : uzavřené brýle

/obličejový štít. : ochranný oděv označený grafickou značkouOchrana těla

„ochrana proti chemikáliím“. Dodatečná ochrana hlavy: není nutná. Dodatečná

ochrana nohou: gumové nebo plastové holínky.

Při práci i po ní, až do odložení osobních ochranných pracovních prostředků a do

důkladného umytí, nejezte, nepijte a nekuřte. Poškozené OOPP je třeba urychleně

vyměnit

První pomoc: Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě

pochybností uvědomte lékaře a poskytněte mu informace z této etikety či

příbalového letáku.

Při nadýchání Při zasažení pokožky: nepředpokládá se. : odložte kontaminovaný

oděv. Zasažené části pokožky ihned umyjte pokud možno teplou vodou a mýdlem,

pokožku dobře opláchněte a ošetřete krémem.

H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P273 Zabraňte
uvolnění do životního prostředí. P280 Používejte
o c h ra n n é r u kav i c e /o c h ra n ný o d ě v /o c h ra n n é
brýle/obličejový štít. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ
OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte
kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout
snadno. Pokračujte ve vyplachování. P501 Odstraňte
obsah/obal předáním oprávněné osobě.
Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
Použijte výrobek v souladu s pokyny a bezpečnostním
opatřením uvedeným na štítku. Společnost není
odpovědná za škody vyplývající z nesprávného použití
výrobku.

V A R O V Á N Í


