PACHOVÉ OHRADNÍKY ANTIFER

... aby zvěř zůstala v lese!

NÁVODY K POUŽITÍ:
ANTIFER ROZTOK 1000 ml
Složení: Směs nízkých mastných kyselin.
Účinné látky: 1% nízkých mastných kyselin.
Přípravek účinně chrání plochy před nežádoucím vstupem lesní
zvěře. Svým složením, které simuluje velmi silný pach lidského
potu a pachu predátorů, účinně zabraňuje volně žijící zvěři ve
způsobování škod. Antifer není přípravkem na ochranu rostlin.
Antifer roztok se používá pomocí savého materiálu formou
vypařování. Přípravek aplikujte např. nakapáním na látku nebo
buničinu, kterou umístěte do perforovaného igelitového sáčku
nebo na proužky koberce o velikosti cca 10 x 30 cm a zavěste na
sloupky do výšky cca 50 cm a 30-50 m od sebe po obvodu
chráněné plochy. Přípravek je účinný po dobu 14-21 dní, v
závislosti na počasí. Po uplynutí této doby je vhodné použít jinou
variantu, ze tří vyráběných (Antifer červený, Antifer zelený,
Antifer modrý) - každá obsahuje jiný poměr mastných kyselin
(jiný pach). Tím zabráníte navyknutí zvěře na jeden typ zápachu.
Jedna sada výrobků Antifer (3 ks) dokáže ochránit na jeden měsíc
pozemek o velikosti 50 - 80 ha nebo v délce 3 km v závislosti na
členitosti terénu.
Návod k použití:
Před použitím lahev řádně protřepte. Během aplikace přípravku používejte ochranný oděv a
ochranné rukavice. Při potřísnění kůže či zasažení očí důkladně opláchněte vodou. Při požití
vyhledejte ihned lékaře! Přípravek nesmí být použit jinak, než je uvedeno v návodu. Uchovávejte
odděleně od potravin, nápojů a krmiv!

H a P věty:
H290 – Může být korozivní pro kovy.
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H317 – Může vyvolat alergickou kožní reakci.
P102 – Uchovávejte mimo dosah dětí.
P233 – Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P235 – Uchovávejte v chladu.
P270 – Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
P271 – Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P280 – Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P314 – Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P301 + P330 + P331 – PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P302 + P352 – PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P304 + P341 – PŘI VDECHNUTÍ: Při obtížném dýchání přeneste postiženého na čerstvý vzduch
a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.
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.
P403 + P235 – Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.
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ANTIFER PU PĚNA 750 ml
Antifer PU-pěna je jednosložková polyuretanová pěna obsahující
pachové esence predátorů zastrašujících volně žijící zvěř. Je
určena k ochraně polních a lesních kultur, a jiných zájmových
ploch (hřiště, školky, sady, zahrady, apod.).
Pěna již obsahuje účinnou pachovou látku a její aplikace je
jednoduchá – přiloženou trubičkou. Doba působení je cca 4-6
týdnů. Po této době je třeba provést oživení účinnosti pachové
látky pomocí přípravku Antifer koncentrát 400 ml, aby si zvěř na
zápach nezvykla. Aplikace je odolná vůči vodě, stárnutí, podléhá
UV záření. Vytvrzuje se vlivem vzdušné vlhkosti. Povrch
přestává být lepivý po cca 20 minutách.
Návod k použití:
1.
Pracovní povrch zbavte prachu, mastnoty a jiných nečistot.
2.
Obsah láhve před použitím intenzivně protřepte.
3.
Láhev našroubujte na zajištěnou dávkovací pistoli.
4.
Doporučená pracovní teplota okolí od -12°C do +40°C.
5.
Pracovní poloha láhve je dnem vzhůru.
6.
Aplikujte Antifer pěnu v místech, kde chcete zabránit přístupu zvěře. Pěnu nanášejte v
útvarech o velikosti tenisových míčků ve vzdálenosti po 20-50m.
:
Skladování

Skladujte v suchém prostředí při teplotách od +5°C do +25°C. Láhev je nutno skladovat a
přepravovat ve svislé poloze dnem dolů, je pod stálým tlakem, chraňte ji před slunečním zářením a
nevystavujte ji teplotám vyšším než +50°C. Láhev ani po použití neprorážejte a nevhazujte do
ohně.
Spotřebujte do 18 měsíců od data výroby.
Datum výroby je uveden na dně láhve.
Technické poznámky:
Upozornění: obsahuje difenylmethandiisokyanát, propan/butan/dimethylether.

H a P věty
H 220 Extrémně hořlavý plyn.
H 315 Dráždí kůži.
H 335 Může způsobit podráždění
dýchacích cest.
H 318 Způsobuje vážné poškození očí.
H 317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H 334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.
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H 336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
P 102 Uchovávejte mimo dosah dětí .
P 210 Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. – Zákaz kouření.
P 220 Uchovávejte/skladujte odděleně od oděvů/…/hořlavých materiálů.
P 261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P 305 + P 352 + P 313 Při zasažení očí: Omyjte velkým množstvím vody a vyhledejte lékařskou
pomoc/ošetření.
P 280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P 301 + P 315 + P 101
Při požití : Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte
po ruce obal nebo štítek výrobku.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.

Pachový ohradník
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ANTIFER KONCENTRÁT 400 ml
Koncentrát obsahuje účinnou zakoncentrovanou pachovou
látku, která slouží k obnovení intenzivního pachu z již
vyčerpaných aplikovaných pěn. Aplikace se provádí přiloženou
trubičkou. Doba působení je cca 4-6 týdnů.
Návod k použití :
Dózu řádně protřepte cca 1 min. a nasaďte trubičku na ventil.
Účinnou látku aplikujte vsunutím trubičky do již vytvrdlé pěny
(nejlépe Antifer) třemi vstřiky, každý vstřik nejméně po dobu 1
vteřiny. Poté aplikujte min. 1 vstřik na povrch pěny.

H a P věty
H222 Extrémně hořlavý aerosol
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz
kouření.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
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.
EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže
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