PACHO-LEKR koncentrát – stop srnčatům obsahuje pachovou látku, která brání srnkám v kladení
srnčat do travních porostů určených k senoseči. Funkčnost koncentrátu je založena na principu
prevence. Látka se injektuje do biodegradabilního nosiče BIO10 v období od 20.4. do 10.5., její
účinnost je zaručena do doby senoseče.
Použití:
Do nosiče injektujte pachovou látku ve 3 bodech po dobu 1 vteřiny, jednotlivé nosiče rozhoďte na
plochu louky ve vzdálenosti cca 40 m od sebe, s rozhazováním nosičů začněte uprostřed louky, kde
srnky mají největší klid a bezpečí.
Návod použití:
1. Do nosiče injektujte koncentrát pachové látky ve 3 bodech.
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
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě
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
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí
P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad.
EUH208 Obsahuje levandulový olej. Může vyvolat alergickou reakci.
Obsahuje: kyselina isovalerová; propan-2-ol; aceton
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

