
ODPUZOVAČ
KUN

PŘIPRAVEN K POUŽITÍ

EKO PESTOX SPRAY je pachový odpuzovač kun a další divoké zvěře.
Nejedná se o přípravek na ochranu rostlin a nejde o biocid.

- Funguje až 12 týdnů
- Efekvní pro kunám a další divoké zvěři
- Vysoká účinnost

ÚčinÚčinný pro kunám, liškám, lasičkám, zajícům, hrabošům a jiným 
hlodavcům. Sprej má široké spektrum účinku a odrazuje zvířata od 
pobytu na místech jako jsou podkroví, technické místnos, zahrady, 
hřbitovy, parky, sportovní zařízení, vozidla. Chrání rostliny před 
okusováním, chrání zahradu před škůdci. Přípravek neprospívá 
existenci ptáků. Odláká je svou vůní a chu. 
Složení: Vodní suspenze mikrokapslí z přírodních éterických olejů.

ZpůsobZpůsob použi: Před použim dobře protřepejte a aplikujte na 
místa, která chcete chránit před škodlivými vlivy zvířat. Na chráněné 
povrchy naneste přípravek. V případě překusování elektrických 
kabelů se doporučuje přípravek nastříkat na kus látky (tkaniny) a 
položit (přivázat) na kabely.

UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte přípravek na rostliny, kvěny a 
dozrávající ovoce.

Doba působení: Doba působení: Prostředek s dlouhou dobou působení.
- Až 12 týdnů v případě sucha.
- Až 6 týdnů v dešvém počasí.
- Efekvní i při šetrném používání.
- Ochrání až 40 m2 plochy.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:
P102 Uchovávejte mimo dosah dě.
P210P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným 
ohněm a jinými zdroji vznícení. Nekouřit u prostředku.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiného zdroje vznícení.
P251 Nepropichujte ani nespalujte, a to ani po použi.
P260 Nevdechujte páry/aerosoly
P410 + P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte 
teplotám nad 50 stupňů C / 122 stupňů F.

Nežádoucí účinky použi přípravku a první pomoc: 

V případě příznaků: pálení očí, slzení, podráždění kůže, kašel 
vyhledejte lékaře a ukažte obal výrobku. 

V případě styku s kůží: Zasaženou pokožku umyjte důkladně 
mydlem a vodou.

VV případě zasažení očí: Pootevřete oční víčka a promyvejte oči 
minimálně 15 minut pod tekoucí vodou. Pokud obže přetrvávají, 
vyhledejte lékařskou pomoc.

V případě nadýchání: Vyveďte zasaženou osobu na vzduch, zajistěte  
přísun čerstvého vzduchu. Pokud obže přetrvávají, vyhledejte 
lékařskou pomoc.

VV případě poži: nevyvolávejte zvracení, vypláchněte ústa velkém 
množstvím vody. Ihned vyhledejte lékaře. Ukažte obal výrobku.

Likvidace odpadu: P501 Obsah/obal vyhazujte do vhodně 
označených nádob na odpad v souladu s národními předpisy.

Výrobce:
Zielonałapka - PPHU "TECHROL" MARCIN MALKUS
Ul. Starogardzka 10a
83-200 83-200 Rywałd
Expirační doba: 3 roky od data výroby uvedeného na obalu. 
Datum výroby je uvedeno na obalu.

             nebezpečí


