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УПОТРЕБА ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЕТИКЕТА! ЗА ДА
СЕ ИЗБЕГНАТ РИСКОВЕТЕ ЗА ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ
И ОКОЛНАТА СРЕДА, СПАЗВАЙТЕ ИНСТРУКЦИЯТА ЗА
УПОТРЕБА!
РЕПЕЛЕНТ срещу сърни, елени и зайци
Предпазва дървесните видове от повреди, нанесени от
диви животни през зимния период.Отблъскващият ефект
на Арбинол Б се дължи на комбинираното оптично(бял на
цвят),механично (трайна покривка) и вкусово репелентно
въздействие. Специалното горчиво вещество в много малка
концентрация придава силен горчив вкус и действа като
допълнително отблъскващо вещество. Отблъскващото
действие на Арбинол Б продължава от есента до пролетта.
Активно вещество: 0.1% битрекс (денатониев бензоат)
CAS №3734-33-6, EINECS №223-095-2
Съдържа 1,2-бензисотиазол-3(2H)-он.
Може да предизвика алергична реакция.
Вид на формулацията: водна суспензия
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АРБИНОЛ Б®
ARBINOL B®

Преди употреба да се разклати добре!

Разрешен за употреба в Р България с Протокол №39/1994 на МЗХП и Удостоверение за
пререгистрация №193/06.11.2002 г., Санитарно
разрешително №07383/2002.
Категория на употреба: III-та (разрешен за свободна употреба от лица над 18 г.)
ЛД50 >2000 мг/кг т.м. орално за плъх за препарата.
Разрешена употреба:
В горското стопанство: при широколистни и
иглолистни горски видове срещу повреди от дивеч, приложен чрез пръскане, мазане и топене,
в доза 2-6 л/1000 дръвчета.
Регистриран в България при липа, дъб – 2-6 л /
1000 дръвчета или 2 л/дка.
При желание да се опази само връхната част от
клонките е достатъчно третиране в най-ниската
разходна норма, като така се образува сигурно
покритие с дебелина около 1мм. За опазване на
едногодишния прираст или на цялото растение
е необходимо да се използва най-високата разходна норма.
Техника на приложение:
Арбинол Б може да се нанася върху влажни от
мъгла или дъжд растителни видове, но не може
да се нанася по време на дъжд.
Приложение чрез пръскане: посредством
пръскачка с високо налягане, оборудвана с
дюза пълен конус (напр. тип Teejet TG3). Преди
да се налее препарата в пръскачката е необходимо да се разклати добре. При прилагането на
Арбинол Б чрез пръскане е необходимо да се
съблюдава образуването на ясна, видима покривка върху третираните части на растението.
Покривката след изсъхването трябва да е с де-

белина около 1 мм.
Приложение чрез мазане и потапяне: когато
нападението от диви животни е по-силно. Препаратът се нанася лесно с помощта на четки и
ръкавици. Връхната част на клонките може лесно да се огъне и да се потопи в Арбинол Б.
Арбинол Б е фабрично готов за употреба и не
се налага разреждане. Преди употреба тубата с
препарата да се разклати енергично.
Почистване на техниката след работа: Пръскачките и резервоарите след приключване на
работа да се измият с топла вода. Всички части
на тялото изложени на допир с препарата да се
измият обилно с вода.
Карантинен срок: няма
Време на приложение: Преди да е паднала трайна снежна покривка или дивеча да се е установил
на местата за зимуване.
Указания за фитотоксичност и сортова чувствителност: Не са наблюдавани такива.
Внимание: При нарушаване на равновесието между дивеча и гората, например при висока плътност
на дивеч и малко по количество и с ниско качество
храна в гората, Арбинол Б, както и всички други репеленти, има понижена ефективност.
Указания за смесимост: да не се смесва с други
продукти.
Условия на съхранение: Арбинол Б да се съхранява в плътно затворени оригинални опаковки. Да се съхранява при температура между 0 °C
и 35 °C. Да се пази от замръзване. Да се съхранява далече от хранителни продукти и напитки,
фуражи за животни и леснозапалими продукти.
Екотоксичност: Не е отровен за пчели, риби и
дивеч. Препаратът или остатъци от него да не се
изхвърлят във водоизточници или канализация.

Мерки при инцидентно разливане: Съдържанието на повредените опаковки да се прелее в
еквивалентни такива. За почистване на пода и
всички предмети замърсени с този материал, да
се използват вода и почистващи препарати.
Мерки в случай на пожар: При пожар да се
използва водна струя, пяна, прах и въглероден
диоксид.
Първа помощ и медицински съвети:
Общи указания: Незабавно да се свалят всички
части на облеклото, които са замърсени с продукта.
При вдишване: Да се осигури приток на чист
въздух, при оплаквания да се потърси лекарска
помощ.
При контакт с кожата: Замърсеното облекло
незабавно да се съблече. Незабавно да се отмие с вода и сапун и обилно да се изплакне. При
неотзвучаващо дразнене на кожата да се потърси лекарска помощ.
При контакт с очите: Очите да се промият с
течаща вода в продължение на няколко минути, като клепачите се държат отворени, и да се
потърси консултация от лекар.
При поглъщане: Незабавно да се потърси съвет от лекар.
Указания за лекаря: Симптоматично третиране
(деконтаминация, вирусни функции), не е известен специфичен антидот за този препарат.
При нужда да се консултира с Клиника по токсикология към МБАЛСМ „Н. И. Пирогов” – тел.:
+359 2 915 44 09 или 112.
Указания за безопасно унищожаване на препарата и опаковката:
Празните и направени негодни за употреба
опаковки да се изхвърлят в съответствие с

приложимите местни разпоредби. Остатъци от
продукта да се унищожават чрез контролирано
изгаряне.
Данни при транспортиране: Този продукт не е
класифициран като опасен при транспортиране.
“Хеминова България и Румъния” ЕООД не
упражнява контрол върху транспортирането,
съхранението и употребата на тези продукти
след тяхната продажба. Фирмата не носи отговорност за несъответствие в качеството
или ефекта при приложение на продуктите в
резултат на неспазване на посочените в етикета условия за транспортиране, съхранение
и употреба.
Номер на партидата: отбелязан на опаковката
Дата на производство: отбелязан на опаковката
Срок на годност съгласно указанията на фирмата: най-малко 2 години

