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Poznámka:  
Veškeré údaje uvedené v prospektu  mají  pouze  informativní  charakter.  Pøi  zacházení 
s pøípravkem a pøi aplikaci dbejte pokynù uvedených na platné etiketì a v bezpeènostním 
listu.

ZÁRUKA:
Záruèní doba je 24 mìsícù od data výroby. Výrobce neruèí za škody 
zpùsobené nesprávným použitím pøípravku.  

SANATEX VS po aplikaci pomìrnì rychle zasychá. Po práci je tøeba 
všechny pomùcky, zejména postøikovaèe, dùkladnì vymýt. Zaschlý 
repelent se dá jen velmi tìžko odstranit.

SPOTØEBA:

po vytloukání:

sanace stromù:

BALENÍ:

Spotøeba závisí na  stupni poškození,  volbì zpùsobu 
aplikace a kolísá mezi 5 - 15 kg na 1000 ks sazenic.

2Podle velikosti natøené plochy, cca 1 kg na 1m .

SANATEX VS  je dodáván v plastových kbelících  s objemem obsahu 
10 litrù ) a plastových dózách ( objem obsahu 1 litr a 2,5 litru ).

CHARAKTERISTIKA:
SANATEX VS je pastovitá smìs charakteristického zápachu, bílé nebo 
hnìdé barvy. Je velmi trvanlivý, neškodný jak vùèi jehliènanùm, tak 
listnáèùm. Má thixotropní  vlastnosti. Je vodou øeditelný, zøedìním však 
klesá jeho úèinnost. SANATEX VS mùže být aplikován i pøi teplotách 
tìsnì nad bodem  mrazu.

POMOCNÝ PROSTØEDEK K OCHRANÌ RAN PO ØEZU A/NEBO PO JINÉM 
MECHANICKÉM POŠKOZENÍ OVOCNÝCH, OKRASNÝCH A LESNÍCH DØEVIN.

POUŽITÍ:

OCHRANA  PO  VYTLOUKÁNÍ  ZVÌØÍ:

SANACE  PORANÌNÝCH  STROMÙ: 

Ochrana  po vytloukání zvìøí se provádí  co nejdøíve po vzniku škod  na  kmíncích ošetøovaných døevin.
Pøípravek se nejèastìji nanáší štìtcem, rukavicí nebo speciálním kartáèem, pøípadnì nastøíká. 

Okraje  poranìné  èásti  po  tìžebních  zásazích  nebo  po  škodách  zpùsobených  zvìøí je doporuèené 
vhodným  zpùsobem  zaèistit.  Samotnou  sanaci  je  nejvhodnìjší  provádìt  nátìrem  nebo  postøikem. 
K  postøiku jsou   vhodné   ruèní  zádové   postøikovaèe s  membránovým   èerpadlem a  s doporuèenou
tryskou.  Pøi   plnìní   postøikovaèe  je   vhodné  pøípravek  dobøe  promíchat  a  následnì procedit sítem 
postøikovaèe. 
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