
ATAK Odpuzovač koček - granulát 
s účinnou látkou přírodního původu 

- připraven k použití - 
 
Číslo oznámení k uvedení biocidního výrobku na trh: 
MZDR 15115/2020/OBP 
UFI kód: 9T95-V1WX-V7AW-171C 
 
 
Granulát na odpuzování koček k okamžitému použití 
 
Okamžitý a dlouhodobý účinek po dobu 2 týdnů 
 
ATAK Odpuzovač koček - granulát je granulát na odpuzování koček (biocidní repelent 
– sk. 19). Jedná se o jemně rozdrcenou kukuřici, která je napuštěná účinnou látkou 
Eukalyptový olej Citriodora (hydratovaný, cyklizovaný), která je získaná z listů 
eukalyptu (blahovičníku) citroníkového, tedy přírodního původu. Jeho vůně je pro 
kočky nepříjemná a kočky tato jemná vůně velmi odpuzuje. Přípravek je určen pro 
použití v exteriéru (pergoly, lavičky, květináče, aj.). 
 
Návod k použití: 
Aplikace / dávkování 
Přípravek (k okamžitému použití) rozsypte všude tam, kam nechcete, aby Vaše kočka 
chodila. Rozsypte například k domovním zdem, ke dveřím, k plotům, kolem stromů, 
keřů, rostlin, záhonů, aj. Před první aplikací je nutné nejprve plochy důkladně očistit 
dezinfekčním prostředkem. Obsažená látka účinkuje velmi rychle a dlouhodobě. 
Opakujte aplikaci po vyprchání vonné látky po 2 týdnech nebo po silném dešti.  
Dávkování: Na 1m2 plochy rozsypte 20-40 g přípravku. 
 
Poznámka: 
Přípravek je zcela založen na přírodní bázi. Tím je velmi šetrný k životnímu prostředí, 
a lze jej kompostovat. Je velmi vhodný pro zimní období, protože vlhkost nabobtná 
jemně rozdrcenou kukuřici a tím se ještě více aktivuje vonná látka.  
 
Upozornění: 
Lakované nebo malované povrchy neošetřujte, protože obsažené oleje v přípravku 
by mohly způsobit změnu barvy. Kvůli silné vůni používejte pouze v exteriéru.  
V případě výskytu skvrn je možné jej odstranit jen vysoce alkalickým čističem. Před 
aplikací čističe doporučujeme jej také vyzkoušet na méně viditelných místech, aby 
nedošlo k  nechtěnému poškození povrchu.  
 
Časové období potřebné pro biocidní účinek: s okamžitým účinkem 
 
Pravděpodobné přímé nebo nepřímé nepříznivé vedlejší účinky: nejsou známy. 
 
 
 



Skladování:   
Skladujte v původním obale v chladných, dobře větraných prostorách. Uchovávejte 
odděleně od potravin, nápojů a krmiv.  
 
Způsob likvidace obalu / Nakládání s odpady: 
Zamezit úniku do kanalizace a do vodních toků. Likvidace podle úředních předpisů. 
Zcela vyprázdněné obaly mohou být předány k recyklaci.  
 
UPOZORNĚNÍ: JE ZAKÁZÁNO VYUŽÍVAT PRÁZDNÉ OBALY OD BIOCIDŮ K JINÝM 
ÚČELŮM, V TOM TAKÉ NAKLÁDÁNÍ S NIMI JAKO S DRUHOTNÝMI SUROVINAMI. 
 
Bezpečnostní pokyny: 
EUH208 Obsahuje 2-hydroxy-alfa, 4-trimethylcyklohexan-methanolcitronellol. Může 
vyvolat alergickou reakci. 
 
Obsahuje / Účinná látka: 
50 g/kg Eukalyptový olej Citriodora hydratovaný, cyklizovaný 
 
Obsah: 150 g 
 
PRVNÍ POMOC: 
Obecná upozornění:  
Ihned odstraňte kontaminovaný oděv. 
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. 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.  
 
Číslo šarže, datum výroby a datum spotřeby jsou vytištěny na obalu. 



 
Doba použitelnosti: 3 roky od data výroby při dodržení skladovacích  
podmínek v originálních nepoškozených obalech. 
 
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., Mostní 41/1, Skrochovice, 747 71 
Brumovice, tel.: +420 553 626 660, IČ 25853970, www.agrobio.cz 
 
Používejte biocidní přípravky bezpečně! Před použitím si vždy přečtěte údaje na 
obalu a připojené informace o přípravku! 
 
 


