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bioATAK rozprašovač
Postřik k okamžitému použití.
Přírodní insekticid k hubení mravenců, much, komárů a ovádů.
Přírodní insekticid k hubení mravenců, much, komárů a ovádů (biocidní insekticid sk. 18). Vyznačuje se téměř okamžitým účinkem, během 20 minut. Jedná se o
přírodní insekticid. Díky aplikátoru je ideální pro použití do interiérů (možné také
použít do exteriérů). Ideální pro použití na bio farmách. Jedná se rovněž o výborný
prostředek také do stájí (hovězí dobytek, prasata, drůbež).
Návod k použití
Aplikace
Hotový roztok aplikujte cíleným použitím na místa, v nichž se shlukují mravenci
mouchy, komáři nebo ovádi. Hubící účinek nastává během
20 minut. Množství
200 ml postřiku k okamžitému použití vystačí
na cca 25 m2 ošetřované
plochy.
Všeobecné pokyny k aplikaci, upozornění
Po aplikaci musí být zajištěno dostatečné větrání po dobu 2 hodin. Nestříkejte na
akrylové plochy nebo polystyren. Přípravek se dá kdykoliv odstranit vlhkým
hadříkem a malým množstvím čistícího prostředku. Plochy, které nemají přijít do
styku s prostředkem, jako potraviny, krmivo, napáječky, apod. musí být před aplikací
zakryty. Vzhledem k tomu, že podmínky použití jsou mimo naši kontrolu, ručíme
pouze za konstantní kvalitu výrobku. Skladování a riziko používání je mimo naši
odpovědnost.
Časové období potřebné pro biocidní účinek: s okamžitým účinkem (během 20
minut)
Pravděpodobné přímé nebo nepřímé nepříznivé vedlejší účinky: Vysoce toxický
pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky. Toxický pro
včely.
Přípravek se nesmí použít na potraviny, krmiva nebo jako repelent pro zvířata.
Obsahuje / Účinná látka: 1,8g/kg Pyrethriny a Pyrethroidy
První pomoc
Obecná upozornění:
Neprodleně odstranit části oděvů znečistěné produktem.
V případě vdechnutí zajistěte přísun čerstvého vzduchu. Při přetrvávajících potížích
přivolejte lékaře.
Při styku s pokožkou umyjte pokožku důkladně mýdlem a vodou.
V případě zasažení očí pootevřete oční víčka a promý vejte oči minimálně
15
minut pod tekoucí vodou.
V případě polknutí vymyjte ústa velkém množstvím vody. Nevyvolávejte zvracení.
Ihned vyhledejte lékaře. Ukažte tento obal nebo etiketu.

Poznámky pro lékaře: Symptomatická léčba
LÉKAŘSKÁ POMOC:
V situacích kdy je požadována nebo nutná jiná lékařská pomoc než je obsažená
v upozorněních, kontaktujte nejbližší toxikologické středisko:
Klinika nemocí z povolání, Na Bojišti 1, 120 00 Praha 2
Telefonní číslo pro poskytování informací při mimořádných situacích:
+420224919293 nebo +420224915402
Výrobce neodpovídá za škody vzniklé na základě neodborného, předpisům
neodpovídajícího skladování a použití přípravku.
Bezpečnostní pokyny:
H věty:
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
P věty:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. – Zákaz
kouření.
P501 Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.

nebezpečí

Obsah balení:
UPOZORNĚNÍ: JE ZAKÁZÁNO VYUŽÍVAT PRÁZDNÉ OBALY OD BIOCIDŮ
K JINÝM ÚČELŮM, V TOM TAKÉ NAKLÁDÁNÍ S NIMI JAKO
S DRUHOTNÝMI SUROVINAMI.
Číslo šarže, datum výroby a datum spotřeby jsou vytištěny na obalu.
Doba použitelnosti: 3 roky od data výroby

Výrobce přípravku: Arthur Schopf Hygiene GmbH & Co. KG, Pfaffensteinstraße 1,
83115 Neubeuern, Germany, tel. +49(0)8035-90260, www.schopf-hygiene.de
Distribuce a balení pro ČR: AgroBio Opava, s.r.o., Arnoštov 192, 747 33 Oldřišov,
tel.: +420 553 626 660, www.agrobio.cz

Používejte biocidní přípravky bezpečně! Před použitím si vždy přečtěte údaje na
obalu a připojené informace o přípravku!
Skladování:

Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Uchovávejte pouze
v původním obalu v suchých, dobře větraných prostorách. Uchovávejte odděleně od
potravin, nápojů a krmiv. Skladujte při teplotě nepřesahující: 5 - 30 °C. Skladujte bez
přístupu slunečního světla. Zabraňte promrznutí přípravku.
Způsob likvidace obalu: Prázdný obal se zbytky přípravku odevzdat ve sběrně
nebezpečného odpadu.

