
STUNK-Plus  

Käyttöohjeet ja tietoja 

 

• STUNK-karkotinneste on pitkäkestoinen, öljypohjainen hajuste villieläinten karkottamiseen.  

 

o Purema- ja raapimavaurioiden ehkäisyyn 

o Puutarhaan jyrsijöitä karkottamaan 

o Vihannes-, marja ja hedelmäistutuksien suojelemiseen 

o Puurakenteiden suojeluun 

o Puistoihin, urheilukentille ja leikkipaikoille 

o Jänisten ja rusakoiden kaivantoja estämään 

o Metsätaimistojen suojaamiseen 

 

• Tuote on testattu käytännössä ja se on kestävästi tuotettu.  

• STUNK-hajupylväät on suunniteltu niin, että pylvääseen lisättävän STUNK-karkotinnesteen 

voimakas tuoksu leviää tasaisesti ympäristöön. Eläimet karttavat hajusteella käsiteltyjä 

paikkoja eivätkä halua jäädä alueelle.  

• Käytä aina STUNK-hajupylväitä yhdessä karkotinnesteen kanssa sillä pelkkä karkotinneste 

maahan tai puuhun siveltynä ei anna pitkävaikutteista suojaa.  

• Myymämme paketti sisältää 3 pylvästä, säiliöt sekä aloitusnesteet. Täyttönesteitä on 

saatavilla erikseen. 

• Sijoita pylväät kolmion muotoon haluamallesi alueelle taulukon ja ohjeiden mukaisen 

etäisyyden päähän toisistaan. Isommille alueille voidaan käyttää pylvästä, jossa on useampi 

säiliö. 

 

 

80152 0,5 ha 0,5 litraa 20-30 m

80153 1,0 ha 1,0 litraa 60-80 m

80154 2-3 ha 2,0 litraa 100-120 m 

80155 5 ha 3,0 litraa 130- 150m

Karkotin 

pylvään koodi
Vaikutusalue

Yhden pylvään 

täyttömäärä

Pylväiden 

etäisyys 

toisistaan



• Hajupylväässä on PE-ristikko, jonka alaosassa on säiliö ja yläosassa kansi täyttöä varten. 

Pylväässä on kiinnitysosa. 

• Hajupylväät täytetään karkotinnesteellä pylvään päältä olevasta reiästä hitaasti kaataen. 

Suositeltavaa on kaataa täyttömäärästä ensin kolmannes ja pyöritellä hieman pylvästä, 

jotta karkotinneste levittyy pylvääseen kauttaaltaan. 

• Säiliöstä aine/haju leviää ympäristöön hitaasti ja tasaisesti. 

• Tarkista pylväiden nestemäärä 3 kuukauden välein. Vuodenajasta ja säästä riippuen yksi 

täyttö riittää 3-6 kuukauden ajan. 

• Voidaan käyttää ympäri vuoden. Lyhyt jäätyminen ei vaikuta merkittävästi hajusteen 

tehoon. Saatavana myös pakkasenkestävää karkotinnestettä. 

• Pylväät kestävät käytössä useita vuosia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
STUNK-Plus 

hajukarkotin 
 
Stunk-Plus pitää peurat, hirvet, jänikset ja rusakot pois 

suojatulta alueelta. 

Tuotteella saadaan pitkään kestävä suoja villieläimiltä, 

kun sitä käytetään STUNK-hajupylväissä. 

 

Tuotekuvaus:  

STUNK-PLUS pitää villieläimet loitolla. Öljypohjaisen 

STUNK-karkotinnesteen teho pylväässä kestää 3-6 

kuukautta vuodenajasta ja säästä riippuen. 

 

Sisältö: 1,0 Litraa 

Ravista hyvin ennen käyttöä. 

 

Biosidivalmisteen turvallinen käyttö. Tutustu 

huolellisesti tuoteselosteeseen ennen käyttöä. 

 

 

 
 

Käyttötarkoitus: 

Valmistajan ohjeiden mukaisesti villieläinten 

torjuntaan vain STUNK-hajupylväissä. 

 

STUNK-PLUS-tuotetta ei saa suihkuttaa tai kaataa 

elävien kasvien tai kasvinosien päälle. 

 

Käyttö: ympärivuotisesti, varastoidaan jäätymiseltä 

suojaten. 

 

Turvallisen käsittelyn ohjeet: 

Ihmisille ja ympäristölle aiheutuvien haittojen 

välttämiseksi on noudatettava käyttöohjeita. 

Vältä suoraa kosketusta aineen kanssa. 

Väärinkäyttö voi aiheuttaa terveysongelmia.  

Älä päästä ainetta tai pakkausta 

vesistöihin ja hävitä se asianmukaisesti. 

 

Varastointi ja kuljetus: 

Säilytettävä erillään elintarvikkeista ja rehuista sekä 

lasten ulottumattomissa 

Säilytä ainoastaan suljetussa alkuperäisessä 

pakkauksessa. 

 

Ensiapu: 

Riisu vaatteet, joihin tuotetta on roiskunut. 

Jos olet hengittänyt ainetta, hengitä runsaasti raikasta 

ilmaa. 

Jos ainetta joutuu iholle tai silmiin, huuhtele 

kosketuskohta tai silmät runsaalla vedellä. 

Jos oireet jatkuvat, ota yhteys lääkäriin. Anna 

käyttöohjeet lääkärillesi. 

 

Vastuulauseke: 

Vastuu tuotteen asianmukaisesta käytöstä ja 

säilytyksestä on asiakkaalla. Emme ota vastuuta 

tuotteen väärästä käsittelystä tai väärinkäytöstä.  

 

Vaaralausekkeet: 

H315 Aiheuttaa ihon ärsytystä. 

H317 Voi aiheuttaa allergisia reaktioita iholle. 

H319 Aiheuttaa vakavaa silmien ärsytystä. 

 

Turvallisuuslausekkeet: 

P280 Käytä suojalaseja / suojahanskoja. 

P102 Säilytettävä lasten ulottumattomissa. 

P302 + P352 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese 

runsaalla vedellä ja saippualla. 

P305 + P 351 + P338: JOS KEMIKAALIA JOUTUU 

SILMIIN: Huuhtele huolellisesti vedellä muutaman 

minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit. Jatka 

huuhtelua. 

 

Vaikuttavaa ainetta: 1% geraniolia, Baua Reg.Nr.:N-

71704 

 

J. Grewe Handel&Beratung 

Unter den Klippen 20 

57368 Lennestadt 

Tel. 02723-7192294 

www.wildvertreibung.eu  

http://www.wildvertreibung.eu/

