
Palsam + peits + määre 
 

 

7. Palsam „Lac Balsam“ 

    Saksamaa 

 
 

 

 Pruunikasroheline pehme haavamääre.  

 Loodussõbralik haavasulgur ja pookevaha pintseltuubis. 

 Ei kahjusta mesilasi jt putukaid. 

 Töödelda võimalikult kiiresti pärast vigastuste tekkimist. 

 Vahend ei setti, koheselt kasutuskõlbulik. 

 Kanda tuubist otse haavale ja umbes 2 cm ümber haava. 

 Haava kontrollida 2…3 aasta tagant ja vajadusel katta uuesti. 

 Pooketeibiga kinniseotud pookekoha võib katta üleni. 

 Võib kasutada aastaringselt, vältida kasutamist pakase ja 

vihma ajal, samuti vahetult enne külmaperioodi algust. 

 Pakase või vihma vahele peab jääma 24 tundi. 

 Pintsel pesta veega, määrdunud riided pesta kohe sooja veega. 

 Tuubi keermed puhastada, muidu võib kork kinni kuivada. 

 Tuub sulgeda peale kasutamist hoolikalt, tuubis ei setti. 

 Tuubi nurgad võivad habrastuda ja murduvad. 

 

 

8. Haavapeits 

    Saksamaa 

   

 

 Kollakaspruun vedel haavamääre. 

 Looduslikest komponentidest keskkonnasõbralik peits. 

 Lõikekohtade ja vigastuste kaitseks. 

 Kasutatakse pookimisel. 

 Haavapeits kantakse pintsliga varustatud pudelist eelnevalt 

puhastatud ja silutud haavakohale ning 2 cm ümber haava. 

 Kasutada kuiva ilmaga, saab kasutada kuni -10
o
C juures. 

 Ei ole ohtlik mesilastele jt putukatele. 

 Kasutuskõlblik kuivas ja jahedas säilitatult 6 aastat. 

 Pudeli keermed puhastada, muidu võib kork kinni kuivada. 

 Aja jooksul settib, enne kasutamist loksutada. 

 Kasutamisel arvestada, et vahend on vedel. 

 

 

9. Haavamääre  „ Agrecol“ 

    Poola 

      

 

 Kollakasroheline vedel haavamääre. 

 Kaitseb haavasid, mis on tekkinud lõikamise, kriimustuste, 

pragunemise või metsloomade tegevuse tagajärjel.  

 Tekitab kaitsva kihi infektsioonide vastu.  

 Kiirendab paranemist ja kaitseb kuivamise eest.  

 Kasutada kohe pärast kahjustuse tekkimist.  

 Eelnevalt puhastatud ja tasandatud pinnale pintseldada pudeli 

otsas oleva pintsliga laiali, katta ka 2 cm üle haava pinna.  

 Kasutada kuiva ilmaga temperatuuril üle +0
o
C. 

 Hoida temperatuuril +5…+30
o
C. 

 Määre on ilmastikule vastupidav.  

 Settib, enne kasutamist loksutada. 

 Korgi keermed puhastada, muidu võib kork kinni kuivada. 

 

lemmik 


