ODPUZOVAČ krtků
Číslo oznámení k uvedení biocidního výrobku na trh:
5465/2015/SOZ
ODPUZOVAČ krtků
pro stanovení směru úniku a detekci napadení krtky
ODPUZOVAČ ktrků je prostředek k odehnání krtků pro stanovení směru
úniku a detekci napadení (biocidní repelent – sk. 19). Chrání Váš pozemek
proti krtincům a zvyšuje tím bezpečí pro děti a dospělé. Základem přípravku je
Margosa-Extrakt která se zaměřuje na čichové ústrojí tohoto hmyzožravce.
Zápach se postupně uvolňuje a šíří se do chodeb. Krtci zápach z tohoto
prostředku nesnášejí a daří se je trvale odehnat.
Návod k použití
Oblast použití
Na ochranu nezemědělské půdy, jako například okrasné trávníky, sportovní
hřiště, golfová hřiště, atd.
Aplikace
Rozhrneme krtinec a vyhledáme po straně otvor do chodbičky. Poté vsuneme
1 kuličku do krtince a 1 kuličku do chodbičky.
Jako preventivní opatření, abychom se ochránili před krtky, vsuneme
1 kuličku ve vzdálenosti 1-2 metrů po celé délce zahradního plotu cca 15 cm
do země. Vždy nechte krtkovi únikovou možnost.
Doba účinku
Účinek přetrvá minimálně 3 až 6 měsíců.

Časové období potřebné pro biocidní účinek: s okamžitým účinkem

Pravděpodobné přímé nebo nepřímé nepříznivé vedlejší účinky:
Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky - hořký rostlinný olej
může způsobit zvracení.
Přípravek se nesmí použít na potraviny nebo krmiva.
Obsahuje / Účinná látka:
0,65g/kg Margosa-Extrakt
První pomoc
Při nadýchání:
Přívod čerstvého vzduchu, pří obtížích vyhledat lékaře.
Při styku s kůží:
Ihned omýt vodou a mýdlem a dobře opláchnout.
Při zasažení očí:
Otevřené oči po více minut oplachovat pod tekoucí vodou (min. 15 minut) a
poradit se s lékařem.
Při požití:
Bohatě zapíjet vodou a vyplachovat ústa (min. 10-15 minut). Nevyvolávejte
zvracení. Ihned vyhledat lékaře.
Pokyny týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření:
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:
P věty:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
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: Arthur Schopf Hygiene GmbH & Co. KG, Pfaffensteinstraße 1,
83115 Neubeuern, Germany, tel. +49(0)8035-90260, www.schopf-hygiene.de
Distributor 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!

