PACHO-LEKR koncentrát – krtek obsahuje pachovou látku, která odpuzuje krtky. Látka se injektuje
do svitku dřevité vlny, který se umístí do otvoru po odstranění krtince. Po aplikaci koncentrátu pachové
látky krtci opustí ošetřenou plochu (zahrada, louka a další plochy).
Použití:
Svitek dřevité vlny se umístí do otvoru, který se odhalí po odstranění krtince. Do svitku se 3x injektuje
pachová látka po dobu 1 vteřiny.
Návod použití:
1. Do svitku dřevité vlny se 3x injektuje koncentrát pachové látky.
2. Krátce stiskněte aplikátor po dobu 1 vteřiny.
Skladování:
Skladujte v suchém prostředí při teplotách od +5°C do +25°C.
Spotřebujte:
Do 24 měsíců od data plnění.
Upozornění:
Láhev musí při skladování stát dnem dolů.

NEBEZPEČÍ
H222 Extrémně hořlavý aerosol
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.
Zákaz kouření.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu
okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte.
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
P301 + P330 + P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí
P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad.
EUH208 Obsahuje levandulový olej. Může vyvolat alergickou reakci.
Obsahuje:kyselina isovalerová; Uhlovodíky, C10–C13, n-alkany, isoalkany, < 2 % aromátů
Účinná látka:lavandin oil 0,2 g/100 g
Výrobce:
Ekoplant, s.r.o.
Francouzská 231/12
120 00 Praha 2
GSM: +420 725991111
ekoplant@email.cz
www.pacho-lek.cz

