Cervacol®extra
Repelentas
Veiklioji medžiaga: kvarcinis smėlis su polimerų dispersija.
Veikliosios medžiagos kiekis: 251 g/kg kvarcinio smėlio (25 %).
Produkto forma: pasta.
Cervacol®extra – repelentas, skirtas naudoti miškų ūkyje profesionaliam naudojimui. Pilnai
paruošta tepimui pasta, apsaugo lapuočių ir spygliuočių želdinius nuo stirnų ir elnių daromos
žalos žiemos metu. Cervacol®extra poveikis pagrįstas trigubu efektu: spalva, skoniu ir
šiurkštumu. Prie repelento laukiniai žvėrys nepripranta net naudojant jį eilę metų.
Skirtas profesionaliajam naudojimui.
Sudėtyje yra 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ono. Gali sukelti alerginę reakciją.
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 (neplauti tepimo priemonių šalia
paviršinio vandens telkinių/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 53378.
PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ ATIDŽIAI
PERSKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ!
SIEKIANT IŠVENGTI KELIAMOS ŽMOGAUS SVEIKATAI IR APLINKAI
RIZIKOS BŪTINA VYKDYTI NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS REIKALAVIMUS.
Pakuotė: 5 kg.
Registracijos Nr.: AS2-18R/2015

Siuntos Nr.: žiūrėti ant įpakavimo.
Pagaminimo data: žiūrėti ant įpakavimo.
Galiojimo laikas: 2 metai nuo
pagaminimo datos.

Registracijos savininkas:
Cheminova Deutschland GmbH&Co.KG
Stader Elbstrasse
D-21683 Stade
2432241
Tel.: +49 4141 92040
Fax.: +49 4141 9204210

Platintojas Lietuvoje:
UAB Graderlitas
Smolensko g. 6, LT03201 Vilnius
Mob.tel.: 8 685 21688, faks.: 8 5
E-mail.: info@graderlitas.lt
Internetinis puslapis:
www.graderlitas.lt
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NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS
Cervacol®extra – repelentas. Skirtas naudoti miškų ūkyje profesionaliam naudojimui. Pilnai
paruošta tepimui pasta, apsaugo lapuočių ir spygliuočių želdinius nuo stirnų ir elnių daromos
žalos žiemos metu. Cervacol®extra poveikis pagrįstas trigubu efektu: spalva, skoniu ir
šiurkštumu. Prie repelento laukiniai žvėrys nepripranta net naudojant jį eilę metų.
Naudojimas
Cervacol® extra yra tepama, pastinė, mėlynos spalvos baltai dažanti priemonė, skirta lapuočių
ir spygliuočių medžių apsaugai vegetacinės ramybės periodu nuo stirnų ir elnių
apkandžiojimo. Apsaugos efektyvumas pagrįstas produkte esančiomis mechaninėmis
apsauginėmis medžiagomis, todėl atmetama galimybė, jog žvėrys pripras prie preparato.
Kadangi foliniai maišeliai optimaliai supakuoti, kiekvieną kartą garantuojama teisinga
Cervacol® extra konsistencija. Prieš atidarant plastikinį maišelį, jį paminkyti, vieną kampą
nukirpti ir turinį lengvai nubraukti į tepimui skirtą indą (kibirą, kubilą ar kitą indą) arba į AfaQuick miško darbų įrengimą. Naudojant gumines pirštines, Cervacol® extra storai tepti ant
laukinių žvėrių pažeidžiamų augalo dalių - viršūninio ūglio. Ranka apimti norimą apsaugoti
augalo dalį, storai tepant iš apačios į viršų. Spygliuočiams medžiams priemonė paprastai
naudojama tik viršūniniam ūgliui, svarbiausia, kad viršūnėlių pumpurai būtų pilnai padengti.
Naudojimo norma
Priklausomai nuo augalo dydžio ir ūglio ilgio, apdorojant 5 – 10 cm viršūninio ūglio,
priklausomai nuo saugomų augalų reikia 3-4 kg Cervacol® extra 1000-iui augalų. Repelento
negalima skiesti vandeniu.
Naudojimo laikas
Cervacol® extra turėtų būti tepamas rudenį, pasibaigus einamų metų vegetacijai, prieš
prasidedant žvėrių apkandžiojimo laikotarpiui, temperatūra turi būti aukščiau 00 C, augalas
sausas (rasos drėgmė netrukdo). Pradėjus lyti, Cervacol® extra sluoksnis turi būti jau visiškai
išdžiūvęs.
Saugos priemonės
Dirbant su produktu ir liečiant juo užterštus paviršius, rekomenduojama mūvėti
cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą EN 374), pvz., nitrilo,
neopreno (≥ 0,5 mm) ar kt. Akių apsaugai rekomenduojama naudoti apsauginius akinius arba
veido skydelį (atitinkančius standartą EN 166). Rekomenduojama dėvėti marškinius ilgomis
rankovėmis, ilgas kelnes bei sandarius batus.
Darbuotojams einant į repelentu apdorotus plotus rekomenduojama dėvėti pirštines, ilgas
kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis ir sandarius batus.
Higienos priemonės. Darbo metu nevalgyti, negerti, nerūkyti. Vengti bet kokio sąlyčio su
produktu. Saugotis, kad nepatektų ant odos, į akis ir ant drabužių. Po darbo ar prieš
pertraukas nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muilu. Darbo drabužius laikyti
atskirai. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Susitepus pirštinių paviršiui,
jas reikia kruopščiai nuplauti. Jei neįmanoma išvalyti asmeninių apsaugos priemonių, būtina
sunaikinti pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus.
Saugojimas
Darbo metu laikykitės įprastų saugaus darbo su cheminėmis medžiagomis nurodymų.
Laikykitės produkto naudojimo instrukcijoje pateiktų nurodymų. Venkite produkto kontakto
su oda, akimis ir drabužiais. Saugokite nuo vaikų. Prieš pertraukas ir baigus darbą plauti
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rankas. Darbo metu nevalgykite, negerkite ir nerūkykite. Prieš įeinant į valgymo zoną, būtina
nusivilkti užterštus drabužius ir individualias apsaugos priemones.
Sandėliavimas
Laikykite repelentą vėsioje, sausoje, gerai vėdinamoje patalpoje, originalioje gamintojo
pakuotėje. Cervacol® extra turi būti apsaugotas nuo užšalimo. Sandėliavimo patalpų
temperatūra turi būti ne žemesnė nei 0˚ C.
Toje pačioje sandėliavimo patalpoje nelaikykite maisto produktų, gėrimų, gyvulių pašaro.
Produktą laikykite vaikams ir naminiams gyvūnams nepasiekiamoje vietoje. Atidarytas
pakuotes vėl sandariai uždarykite. Rekomenduojama sandėliavimo temperatūra nuo 0˚C iki +
30˚C.
Originalioje pakuotėje laikomo produkto galiojimo laikas yra 2 metai nuo pagaminimo datos.
Produkto likutis turi būti sunaudotas kaip galima greičiau.
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.
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
Tuščias pakuotes, nepanaudotą produktą ir likučius sunaikinti laikantis Lietuvos Respublikos
įstatymų. Nenaudoti tuščių pakuočių kitiems tikslams.
Nurodymai nelaimingo atsitikimo atveju
Apsauginė apranga: kvėpavimo takų apsauga, apsauginės pirštinės ir apsauginiai akiniai.
Gaisro atveju tinkanti gesinimo priemonė: vandens srovė (čiurkšlė), CO2, putos ir milteliai.
Vilkėti pilną apsaugos kostiumą. Panaudotą gesinimo vandenį surinkti atskirai – jis negali
patekti į vandens nuotekų sistemą. Išpylus mechaniškai surinkti. Laikyti užrakinamose
patalpose.
Gamintojo atsakomybė
Gamintojas garantuoja už produkto kokybę, jei jis gautas gamyklinėje pakuotėje. Gamintojas
neatsako už pasekmes, jei preparatas netinkamai saugomas arba naudojamas.
Produkto efektyvumui įtakos turi oro sąlygos, dirvožemis, augalų rūšis, augalo vegetacija.
Gamintojas negali kontroliuoti šių faktorių, todėl visa atsakomybė tenka naudotojui.

