
ETIKETA 

STOP PES LIQUID 
Repelent pes/kočka v tekuté formě  

 

Prezentace přípravku                                                                                                     
Repelent v tekuté formě umožňuje bojovat proti škodám způsobeným psy a kočkami v okolí vašeho 
bydliště a vzdaluje zvířata od míst, která chcete chránit. Zbavíte se tak poškozených nádob a 
konejnerů na odpadky, poškozených trávníků a květinových masivů, jakož i skvrn po moči psů na 
zdích, zídkách a sloupech.                                                                                              
Přípravek, 100 % na rostlinné bázi, obsahuje výtažky z Margosy. Její mírně sirný zápach je bez 
sebemenšího rizika pro zvířata a rostliny, ale má ovlivňující účinek na čich zvířat. Bude vám tak 
poskytnut 2-týdenní klid bez škod způsobených psy a kočkami ve vašem okolí. 

BIOCID (TP19) – REPELENT                                                (umístit tyto 3 indikace vedle údaje o čisté váze)                                                                                                       
Tekutý přípravek k přímému použití bez ředění (AL)                                                                                                             
Účinná biocidní látka : výtažek z Margosy 0,2 % (n° CAS 84696-25-3) = 2g/ lt 

Výstražná opatření a rizika                                                                                                                       
Výstražné slovo (CLP)             :  Pozor                                                                                                         
Rizikové látky                           :  terpinolén, výtažek ze sladkého pomeranče (sweet orange)                                                      
Bezpečnostní upozornění      :  H317 – Může způsobit alergickou reakci pokožky                                                    
:                                                      H412 – Škodlivý pro vodní organismy při dlouhotrvajícím působení 

Ochranná opatření (CLP)                                                                                            
P102 - Skladovat mimo dosah dětí                                                                                            
P273 – Vyhněte se rozptylování přípravku v životním prostředí                                                            
P280 – Používat ochranné rukavice                                                                                     
P302+P352 – Při potřísnění pokožky, umýt se mýdlem a větším množstvím vody                                         
P333+P313 – V případě podráždění pokožky, konzultovat lékaře                                                      
P501 – Nepoužité zbytky přípravku likvidovat na vyhrazených místech  

Přečíst etiketu a bezpečnostní opatření před použitím přípravku. V případě konzultace lékaře, přinést 
obal nebo etiketu přípravku. V případě nutnosti, kontaktovat Toxikologické středisko ČR. 

Číslo šarže a datum doby účinnosti : uvedeno na obale                                                                                    
URČENO PRO NEPROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ.          

                                                                      Vyrobeno ve Francii 

 



Složení                                                                                                                                                                 
Rostlinná báze, výtažek z Margosy 0,2 % (CAS n° 84696,25-3) 2g /lt , aromatické výtažky a esenciální 
oleje ze sladkého pomeranče 20g/lt , terpinolén 20g/lt a voda 820g/lt. 

Použití                                                                                                                                                             
Provést předběžný test na malém povrchu, neboť některé materiály mohou zanechávat skvrny po 
přípravku. V případě potřeby, opláchnout vodou všechny skvrny po přípravku. 

Dávka a způsob použití                                                                                                
Před použitím přípravek dobře protřepat.                                                                                                      
Provést postřik na povrch, který chceme chránit, pomocí spreje. Provést 5-6 postřiků, tj. zhruba        
10 ml/m² přípravku.                                                                                                                                          
Biocidní účinek se projeví okamžitě. 

Doba biocidního účinku                                                                                                                                           
V případě vyššího výskytu psů a koček v danném prostoru způsobujícími škody, aplikovat přípravek 
každé 2 dny během prvních 2 týdnů, poté 1 aplikace/týden, nakonec 1 postřik každé 2 týdny.                       
V případě preventivní ochrany, aplikovat přípravek 1x týdně během prvních 3 týdnů, poté 1 postřik 
každé 2 týdny. Při větších srážkách aplikovat znovu po dešti. 

Doba účinnosti přípravku : 2 týdny                                                                                                         
V případě zvýšených srážek, účinnost přípravku může být variabilní.                                                                                                                             

  Expirace přípravku  : 2 roky od data výroby             

 

Výrobce : 

MORPHEUS SARL 
119 rue Camille Pelletan 
79100 Thouars 
France 
Tel: 330549675884 
Morpheus-sarl@wanadoo.fr 
 
Výhradní prodejce v ČR : 
 
NOVUM CZech s.r.o. 
Na Močidlech 242 
25202 Jíloviště 
ČR 
Tel: 244470379 
novumcech@novumczech.cz 

                                                                                                                                                                                                                                                             


