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Doporučené použití:
Oblast aplikace
Skleníky
Chovy hospodářských
zvířat

Nevysychavý lep pro odchyt létajícího hmyzu

Složení: elastomery 35%
pryskyřice

Sady, vinice

20%

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné
rukavice/ ochranný oděv/ ochranné brýle/ obličejový štít.
Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
Výrobce: Luxembourg Industries Ltd., 27 Hamered St., Tel-Aviv,
6812509, Izrael
Distributor v ČR: BIOCONT LABORATORY spol. s r. o., Mayerova
784, 664 42 Modřice, ČR, tel. 545 218 156, www.biocont-proﬁ.cz
AMARILLO je žluté nevysychavé lepidlo k vytvoření lepivých povrchů.
Produkt je na vodní bázi, vhodný pro odchyt much a dalšího hmyzu v
sadech, sklenících, mléčných farmách, kurnících, stájích. AMARILLO je
odolné proti dešti a zavlažování a je účinné po dobu několika měsíců.
Před použitím protřepat!

Datum výroby a číslo šarže: uvedeno na obalu
Použitelné do: 2 roky od data výroby

Balení:

רוחב פס
גודל
גודל גופן
מינמלי פיקטוגרמות טוקסיקולוגיה

-

-

6pt

Dávka

Poznámka k aplikaci

80 – 100 ml/m2 Aplikace na polyethylenové desky, umístit blízko výsadby.
80 – 100 ml/m2
80 – 100

ml/m2

Nátěr provádět mimo dosahu zvířat
Aplikace na polyethylenové desky, kmeny či kmínky.

Upřesnění aplikace:
Výrobek AMARILLO se aplikuje postřikem, nátěrem na polyethylenové plochy, nebo jakékoli jiné nenasákavé plochy. Výrobek
je k přímému použití bez dalšího ředění. AMARILLO neobsahuje organická rozpouštědla ani pesticidy. Objem balení 1 l postačí
na pokrytí 10 – 12,5 m2 plochy.
Čištění aplikačního zařízení: po ukončení práce ihned řádně vypláchněte čistou vodou. Skladování: Uchovávejte odděleně od skladovaných
potravin, nápojů a krmiv. Výrobek nesmí zmrznout. Skladovat při teplotě 5 – 35 °C. Likvidace: Rozlitý materiál absorbujte pískem nebo jiným savým
materiálem. Řádně vypláchnuté obaly mohou být recyklovány. Bezpečnostní opatření: je nutné používat ochranné pomůcky. Ochrana dýchacích
orgánů – respirátor. Ochrana rukou – gumové nebo plastové rukavice označené piktogramem pro chemická nebezpečí. Ochrana očí a obličeje ochranné brýle/obličejový štít. Ochrana těla - celkový ochranný oděv označený graﬁckou značkou „ochrana proti chemikáliím“. Dodatečná ochrana
hlavy – kšiltovka. Dodatečná ochrana nohou – pracovní nebo ochranná obuv. 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 za štítku nebo příbalového letáku. Při
nadýchání aerosolu: přerušte expozici. Přejděte na čerstvý vzduch. Při zasažení kůže: Odložte kontaminovaný oděv. Zasažené části pokožky umyjte
pokud možno teplou vodou a mýdlem, pokožku dobře opláchněte. Při zasažení očí: Nejdříve odstraňte kontaktní čočky, pokud je používáte a
současně při otevřených víčkách vyplachujte – zejména prostory pod víčky – čistou tekoucí vodou, nejlépe pokojové teploty. Kontaminované
kontaktní čočky nelze znovu používat a je třeba je zlikvidovat. Při požití: Ústa vypláchněte vodou. Nevyvolávejte zvracení. Podejte velké množství
vody. Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o přípravku, se kterým postižený pracoval. Další postup lze konzultovat s Toxikologickým
informačním střediskem, tel. nonstop +420 224 919 293, +420 224 915 402.
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Účel použití
odchyt hmyzu pro
signalizaci
odchyt hmyzu pro
signalizaci
odchyt hmyzu pro
signalizaci

