
POZOR! Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro člověka a životní prostředí.
Před použitím si přečtěte přiložené pokyny.
UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ. UCHOVÁVEJTE ODDĚLENĚ OD POTRAVIN, NÁPOJŮ A KRMIV. NEJEZTE, NEPIJTE A 
NEKUŘTE PŘI POUŽÍVÁNÍ. ZAMEZTE STYKU S KŮŽÍ A OČIMA PŘI ZASAŽENÍ OČÍ OKAMŽITĚ DŮKLADNĚ VYPLÁCHNĚTE 
VODOU A VYHLEDEJTE LÉKAŘSKOU POMOC PŘI POŽITÍ OKAMŽITĚ VYHLEDEJTE LÉKAŘSKOU POMOC A UKAŽTE TENTO 
OBAL NEBO OZNAČENÍ.
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci:
Ochrana dýchacích orgánů: není nutná. Ochrana rukou: pracovní rukavice. Ochrana očí a obličeje: není nutná. 
Ochrana těla: pracovní oděv. Dodatečná ochrana hlavy: není nutná. Dodatečná ochrana nohou: pracovní obuv (např. gumové 
nebo plastové holinky) s ohledem na práci v zemědělském terénu.
První pomoc:
První pomoc při nadýchání: S ohledem na aplikační formu nepravděpodobné. Pokud by k inhalaci došlo, přerušte expozici, 
zajistěte tělesný i duševní klid. První pomoc při zasažení kůže: Zasažené části pokožky umyjte pokud možno teplou vodou a 
mýdlem, pokožku dobře opláchněte. První pomoc při zasažení očí: Při otevřených víčkách vyplachujte – zejména prostory pod 
víčky – čistou, pokud možno, vlahou tekoucí vodou. Přetrvávají-li příznaky (zarudnutí, pálení) neprodleně vyhledejte lékařskou 
pomoc (zajistěte lékařské ošetření). První pomoc při náhodném požití: Ústa vypláchněte vodou, nevyvolávejte zvracení. Popř. 
vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte štítek/etiketu popř. obal přípravku nebo bezpečnostní list.
Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o přípravku, se kterým postižený pracoval a o poskytnuté první pomoci. V 
případě potřeby lze další postup při první pomoci (i event. následnou terapii) konzultovat s Toxikologickým informačním 
střediskem: Telefon nepřetržitě: 224 919 293 nebo 224 915 402.
Likvidace obalů a nepoužitelných zbytků: Menší zaschlé množství může být uloženo spolu s domovním odpadem. 
Lokalizovat vyteklý materiál spolu s nehořlavými absorpčními prostředky (např. písek, zemina, křemelina, vermikulit) a podle 
místních předpisů ho shromáždit v předem určené nádobě ke zpracování odpadu.
Upozornění: Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným použitím přípravku. Výrobce bere záruku za kvalitu výrobku. 
Protože však škody zvěří jsou způsobeny celou řadou faktorů, jako je dostupnost potravy, výše sněhové pokrývky, zazvěření, 
zdravotní stav zvěře atd., neručí za eventuální poškození chráněných kultur zvěří.

Přípravek na ochranu rostlin
Účinné látky: Křemen/křemenný písek   300 g/kg
Návod k použití: WAM Extra růžový se používá k ochraně lesních stromků proti okusu zvěří. Před použitím přípravek 
řádně promíchejte, nanášejte štětkou v nezředěném stavu na suchý nebo vlhký podklad. Doporučeno je aplikovat v dávce 
2 - 5 kg přípravku na 1000 sazenic.
Skladování: Nádoby uchovávejte na chladném místě, kde nemrzne. Teploty skladování: mezi 0 a + 30 stupni Celsia. 
Nádoby uchovávejte pevně uzavřené. Otevřenou nádobu pečlivě uzavřete a postavte tak, aby se předešlo případnému 
vylití. Uchovávejte odděleně od potravin a krmiv, nápojů, hnojiv, léčiv a kosmetiky. Přípravek vždy uchovávejte v 
originálním obalu. Skladujte na suchém a dobře větraném místě, chraňte před horkem a přímým slunečním zářením.
Doba použitelnosti: min. dva roky od data výroby při skladování v originálních 
neotevřených obalech a dodržení podmínek skladování.

Repelentní přípravek k ochraně dřevin ve 
školkách před okusem zvěří ve formě 
růžové pastovité disperze, 
charakteristického zápachu.

Registrační číslo: 2779

Balení: PE nádoba7 kg
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