Detia Mutipeletusgaas
Taimekaitsevahend
Repellent

Mügride ja muttide peletamiseks põllumajanduslikel ja mittepõllumajanduslikel aladel
(heinamaadel ja karjamaadel, köögivilja- ning puuviljakasvandustes, dekoratiivtaimede
kasvukohtades).
Lubatud professionaalseks ja mitteprofessionaalseks kasutamiseks.
Toimeaine
800 g/kg (80%) kaltsiumkarbiidi
Preparatiivne vorm: gaasi tekitavad graanulid
Eesti reg nr: 0639/04.10.16

Partii number ja valmistamise kuupäev: vaata pakendilt

Pakend: 250 g, 500 g (vastavalt 50x5 g või 100x5 g paberkotti)
Loa valdaja: Detia Freyberg GmbH, Dr.-Werner-Freyberg-Straße 11, D-69514 Laudenbach,
Saksamaa, tel: 0 6201 7080
Tootja ja pakendaja: Detia Freyberg GmbH, Dr.-Werner-Freyberg-Straße 11, D-69514
Laudenbach, Saksamaa

Ettevaatust!
H260 Kokkupuutel veega eraldab tuleohtlikke gaase, mis võivad iseenesest süttida.
H315 Põhjustab nahaärritust.

H318 Põhjustab raskeid silmakahjustusi.

H335 Võib põhjustada hingamisteede ärritust.

EUH401 Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit.
P102 Hoida lastele kättesaamatus kohas.
P223 Vältida kokkupuudet veega.
P232 Hoida niiskuse eest.

P261 Vältida suitsu/gaasi/udu/auru sissehingamist.

P280 Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.
P302+P352 NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke veega.

P305+P351+P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult
veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada.
Loputada veel kord.
P310 Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/arstiga.

P370+P378 Tulekahju korral: kasutada kustutamiseks kuiva liiva/kustutuspulbrit.
P402+P404 Hoida kuivas. Hoida suletud mahutis.

P501 Sisu/mahuti kõrvaldada vastavalt kohalikele eeskirjadele.
SP1
Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist (Seadmeid pinnavee lähedal mitte
puhastada/Vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaažide.
Toimimisviis
Toote reageerimisel pinnases oleva niiskusega tekivad gaasid, mille lõhn on loomadele
talumatu ja sunnib neid asustuskohtadest lahkuma. Vahend ei sobi kahjurite surmamiseks.
Arvestada tuleb tõrjutavate loomade naasmisega.
Detia Wühlmausgas on taimekaitsevahend, mille toime on kontrollitud ja tõestatud.
Kasutamine
Leidke otsimiseks kasutatava kepi abil üles käikude süsteem. Maa-aluste käikude
ettevaatliku avamisega on võimalik hinnata, kas käikude süsteem on kasutuses. Kui käigud
on ligikaudu 1 –2 tunni pärast taastatud või mullaga kaetud, siis on kahjurid olemas. Sel
juhul pange igasse käiku allpool kirjeldatud kogus vahendit.

Kasutatav kogus
Pange avatud käiku mügride jaoks 5 g (vastab ühele kotikesele) või muttide jaoks 20 g
(vastab 4 kotikesele) kasutuskoha kohta. Seejärel katke ava kohe sobiva esemega (rohututt,
puutükk, kivi, muld), kuid ärge tallake kinni, et võimaldada tekkival gaasilisel atsetüleenil
vabalt käikudesse tungida. Pärast vahendi reageerimist tekkinud jääk on kahjutu lubiväetis.
Maksimaalne lubatud kogus 1,25-5 kg/ha.
Kasutatakse koos mulla alla paigutamiseks vajalike abivahenditega.
Kasutuskordade arv ei ole piiratud.
Pädeva ametkonna lubatud kasutusvaldkonnad ja -tingimused
Kasutusvaldkond: mügride ja muttide peletamiseks põllunduses, heinamaadelt ning
karjamaadelt, köögivilja- ja puuviljakasvandustest ning dekoratiivtaimede kasvukohtadest.
Kasutatav avamaadel pärast kahjustuste ilmnemist aasta läbi.
Kasutuseeskiri: vältige vahendi ja selle jääkide ning tühjade pakendite ja mahutite sattumist
veekogudesse.
Veekogude kaitse: kasutamine on keelatud põhja- ja allikaveetoiteliste kaevude,
raviveeallikate ja joogiveehoidlate toitealades ning muudes põhjavee seisundi suhtes
tundlikes piirkondades. Vahend on kalatoidulistele loomadele mürgine.
O o t e a e g : kehtestamine ei ole oluline.

Teave ohutu käitlemise kohta
Kokkupuutel veega tekivad tuleohtlikud gaasid, mis võivad iseenesest süttida. Vältige asjatut
kokkupuudet tootega. Asjatundmatu või valel otstarbel kasutamine võib põhjustada
tervisekahjustusi. Hoidke kasutusjuhend alles, et vältida riskide teket inimestele ja
keskkonnale. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Pakend tuleb pärast kasutamist tingimata
hoolikalt sulgeda.
Vahendit tohib kasutada üksnes avamaal, kuid siiski mitte hoonete all ja nende läheduses, et
vältida tekkivate gaaside sissetungimist hoonetesse.

Õhu käes või niiskuse toimel eraldub fosfaan, lõhnatu, kuid inimeste ja loomade jaoks väga
mürgine ning söövitava toimega gaas, mis on äärmiselt tuleohtlik ja õhu käes isesüttiv.
Mõnikord on gaasil lisanditest tingituna küüslaugule, kaladele või karbiidile iseloomulik lõhn.
Mainitud lõhn ei ole siiski fosfaani manuluse usaldusväärne tundemärk, sest see
adsorbeeritakse kergesti mulla ja muude materjalide poolt ning ilmneb sageli alles siis, kui
kontsentratsioon ületab tervisele ohtliku väärtuse. Ärge kasutage vahendit vihma, tiheda
udu ega tugevasti niiskunud pinnase korral. Ärge avage kasutamisel portsjonite viisi
pakendatud kotikesi.
Vahendi kasutamisel/käitlemisel tuleb kanda universaalseid kaitsekindaid (taimekaitses
kasutatavad kindad). Vahendi kasutamisel/käitlemisel tuleb kanda taimekaitses kasutatavat
kaitseriietust ja tugevaid jalanõusid (näiteks kummikuid).
Ladustamine ja jäätmekäitlus
Jäätmete kogumispunkti tuleb viia ainult täielikult tühjendatud pakendid. Kui pakend võib
sisaldada tootejääke, siis tuleb pakend saata kohalike eeskirjade järgi jäätmekäitlusesse. Me
vastutame selle eest, et tarnime püsiva kvaliteediga toodet.

