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2. UPORABA: 

  

Sredstvo Celaflor Wund-Balsam Plus se uporablja kot fungicidna pasta za zaščito površinskih ran na vejah in 
deblu na okrasnem in sadnem drevju ter okrasnih grmovnicah po obrezovanju, cepljenju ali nastanku 
poškodb. Sredstvo preprečuje okužbe s povzročitelji glivičnih bolezni lesa prek ran oziroma poškodb. Pred 
nanosom fungicidne paste se rane očisti in zgladi.  
 
OPOZORILA: Priporoča se uporaba v suhem vremenu in na suhem lesu. Ne priporoča se uporabe v deževnem 
vremenu.  Sredstvo se lahko uporablja pri temperaturah nad - 2 oC. Čopič na koncu tube se spere pod curkom 
vode, nato se tubo dobro zapre. 
KARENCA: Karenca ni potrebna. 
MEJNA VREDNOST OSTANKOV: Mejna vrednost ostankov ni potrebna. 
 

 

3. NEVARNOST ZA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJE  

 
Sredstvo Celaflor Wund-Balsam Plus se razvršča in označi kot: 
 
R52/53   Škodljivo za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje. 
S2  Hraniti izven dosega otrok. 
S13  Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil. 
S20/21   Med uporabo ne jesti, ne piti in ne kaditi. 
S37  Nositi primerne zaščitne rokavice.  

Vsebuje terpentinsko olje, lahko povzroči alergijsko reakcijo. 
 
Proizvajalec oziroma zastopnik je dolžan, da nevarnost in sestavo sredstva vidno označi na etiketi in v navodilu 
za uporabo. Oznake za nevarnost sredstva na etiketi mora proizvajalec oziroma zastopnik uskladiti z 
vsakokratnimi spremembami v zakonodaji, odločitvami pristojnih organov Evropske unije za razvrščanje, 
novimi spoznanji in manjšimi spremembami, ki nastanejo po izdaji te odločbe. Proizvajalec oziroma zastopnik 
mora o spremembi obvestiti Fitosanitarno upravo RS. 
 
OPOZORILA: Pri tretiranju je potrebno preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in izvirov  tako, da 
upoštevamo predpise s področja varstva voda.  
 
MEDICINSKI UKREPI OB NEZGODI:  
Splošni ukrepi:  Prizadeto osebo se umakne iz kontaminiranega območja na svež zrak in se ji zagotovi osnovne 
življenjske funkcije ter se jo zavaruje pred mrazom ali vročino. Nezavestnega se položi v levi bočni položaj. 
Osebi z moteno zavestjo se ne da ničesar piti, niti se ne izziva bruhanja. Takoj je potrebno poklicati zdravnika 
in mi pokazati originalno embalažo in/ali navodilo za uporabo pripravka. 
V primeru stika s kožo: Takoj je potrebno sleči kontaminirano obleko ter kožo temeljito umiti z vodo in milom.  
V primeru stika z očmi: S palcem in kazalcem se razpre očesni veki in  oko temeljito spere s čisto vodo. V 
primeru draženja se je potrebno posvetovati z zdravnikom ali okulistom. 
V primeru zaužitja: Usta se spere z vodo. Posvetovati se je potrebno z zdravnikom. 
Pri vdihavanju: Pri vdihavanju se ravna po splošnih ukrepih. 
Navodilo zdravniku: Zdravljenje je simptomatsko. 
 

 


