WAM extra
Taimekaitsevahend
Repellent
Okas- ja lehtpuude kaitseks ulukite tekitatavate kahjustuste vastu metsades.
Kasutusvalmis kaitsevahend.
Toimeaine: kvartsliiv 300 g/kg
Preparaadi vorm: pasta
Eesti reg.nr 0506/13.11.13
Pakend: 1 kg, 2,5 kg, 5 kg, 7 kg
Valmistamise kuupäev ja partii nr: vaata pakendil
Loa valdaja: Witasek PflanzenSchutz GmbH, Mozartstraße 1a, A-9560 Feldkirchen, Austria
Tel: 0043 (0) 4276 3230
EUH401 Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit.
P102 Hoida lastele kättesaamatus kohas.
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).
SPo1 Nahaga kokkupuutel kõigepealt eemaldada vahend kuiva lapiga ning seejärel pesta
nahka rohke veega.
SPo2 Peale kasutamist kogu kaitseriietus pesta.
Informatsioon avarii korral, hädaabi telefon: 112
Mürgistusteabekeskuse lühinumber: 16662
Esmaabimeetmed:
Üldteave: Sümptomite tekkimisel või kahtluste korral pöörduda arsti poole. Kui kannatanu on
teadvuseta, mitte anda talle midagi suu kaudu. Asetada kannatanu taastumisasendisse ja
kutsuda arst.
Sissehingamisel: Viia kannatanu värske õhu kätte ja hoida teda soojas ja rahus. Kui
hingamine on korrapäratu või seiskub, teha kunstlikku hingamist.
Nahale sattudes: Võtta saastunud, läbiimbunud riided kohe seljast. Nahaga kokkupuutel pesta
kohe rohke seebi ja veega. Mitte kasutada lahusteid või vedeldajaid.
Silma sattudes: Loputada ettevaatlikult veega mitu minutit. Võimaluse korral eemaldada
kontaktläätsed. Jätkata silmade loputamist veega. Kutsuda kiirabi.
Allaneelamisel: Pärast allaneelamist loputada suud veega (ainult juhul, kui kannatanu on
teadvusel). Kutsuda kiirabi. Hoida kannatanu rahus. Oksendamist MITTE esile kutsuda.
Vältida ebavajalikku kokkupuudet kaitsevahendiga.
Valesti kasutamine võib põhjustada tõsiseid terviseprobleeme.

Hoidmine ja käitlemine:
Hoida anumaid püstises asendis korralikult suletuna. Hoida hästi ventileeritud ja kuivades
ruumides temperatuurivahemikus 15°C kuni 30°C. Mitte kunagi anumaid tühjendada survega
– anum ei ole rõhu all! Suitsetamine keelatud.

Õnnetusjuhtumi korral rakendatavad meetmed
Ventileerida ala, aure mitte sisse hingata.
Maha valgunud aine koguda kokku absorbeeriva ainega, panna jäätmekäitluseks sobivatesse
anumatesse ning viia ohtlike jäätmete kogumiskohta. Saastunud koht puhastada rohke vee ja
puhastusainega, lahusteid mitte kasutada.
Pakendite taaskasutamine on keelatud. Tühjad pakendid koguda kokku ja viia ohtlike jäätmete
kogumiskohta.
Kasutusjuhend
WAM ekstra eemalepeletav abrasiivne toime kaitseb tipmisi võrseid ulukite tekitatavate
kahjustuste eest. WAM ekstra toime kestab 6-7 kuud.
Enne kasutamist toodet segada ja seejärel kanda ohustatud taimeosadele alt üles.
Pealekandmise aeg okas- ja lehtpuudele enne võrsete närimist/kahjustuste tekkimist sügistalvisel perioodil (üks kasutuskord aastas).
Tähtis on võrsed üleni õhukeselt katta, et tagada nende täielik kaitse. Õhutemperatuur
pintseldamise ajal peab olema üle 00 C ning kaitsevahend peab enne vihma olema ära
kuivanud.
Lubatud kasutusotstarve:
Pealekandmine – kanda pintsliga või kinnastega võrsetele: Kanda sügisel okas- ja lehtpuudele
kaitseks metskitsede, punahirvede, kabehirvede, jäneste ja küülikute hammustuste eest, kogus
2,5-3,5 kg / 1000 taime kohta.

