RB 86

Reg.nr 4322

Bekämpningsmedel av 100% vegetabiliskt ursprung.
Medlet används mot knott, fästingar och andra bitande
insekter på betesgående hästar. RB 86 är utvunnet ur
NIM-trädet med dess unika repellerande verkan mot
parasiterande insekter.
BRUKSANVISNING
Behandling efter behov. Ex vis varje morgon innan utsläpp eller upp
till var tredje dag vid betesgående. Ett fåtal hästar kan visa tecken på
allergiska reaktioner i form av svullnad, pälsavfall och blåsor.
Skulle så ske, tvätta rent med Lactacyd och avsluta behandlingen.
Om oljan i RB 86 skulle råka smutsa ridkläder, vojlock, m m – smörj in
fläcken med flytande tvättmedel, låt verka ett tag och tvätta sedan som vanligt.

FÖRVARING
Om flaskan förvarats svalt bildar RB 86 en smörliknande massa, som smälter vid kontakt
med hästens kroppsvärme, men kan vara svår att få ur flaskan. Spola flaskan med lite varmt vatten
eller förvara RB 86 i varmare rumstemperatur, så återtar oljan sin homogena, flytande form.

ANVÄNDNINGSFÖRESKRIFTER
Medlet späds med minst 3 delar vatten och får användas i en dos på högst 20 ml/dag och häst.
Appliceras tunt på utsatta ställen med en svamp eller sprayas direkt över hårremmen. Kan vara farligt vid
förtäring. Undvik kontakt med hud. Förvaras oåtkomligt för barn. Bör ej användas av personer under 18 år.
Vid stänk i ögonen – spola genast med mjuk vattenstråle. Vid hudkontakt – tvätta med tvål och vatten.
Karenstid, schablonmässigt utsatt till 60 dagar, då resthaltsstudier på Azadirachtin saknas p g a den snabba
nedbrytningen.

VERKSAM BESTÅNDSDEL
Azadirachtin 0,10 vikt-%.
OBS! Innehåller ej pyretriner, konserveringsmedel eller
syntetiska kemikalier. Biologiskt nedbrytbart.

Nim Schampo
Mot loppor och löss på hund och katt

Reg.nr 4344

Schampot ger pälsen lyster och lenhet. Nimoljan orsakar en
obehaglig miljö för ohyran, som då kan börja röra på sig. Detta kan
djuret uppleva som klåda. Upprepa då schamponeringen snarast.

BRUKSANVISNING
Arbeta upp ett lödder i den våta pälsen. Skölj, schamponera på nytt
och låt verka ett par minuter innan noggrann ursköljning.

VERKSAM BESTÅNDSDEL
Azadirachtin 0,0075 vikt-%.
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