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BROS wkłady do elektro na komary II BROS polštářky proti komárům do elektrického odpařovače II

Wkłady nasączone substancją czynną do stosowania z 

elektrofumigatorem do zwalczania komarów i zabezpieczania 

pomieszczeń przed owadami nadlatującymi z zewnątrz. Działa 

nawet przy otwartych oknach i włączonym świetle. Wkład 

zabezpiecza pomieszczenie ok.  30 m3 przez ok. 10 godzin. 

Optymalną ochronę uzyskuje się po 30 min. od włączenia.

Polštářky impregnované účinnou látkou, které se používají s 

odpařovačem do zásuvky proti komárům a ochranu interiérů před 

vlétáním hmyzu zvenčí. Zůstává efektivní i při otevřených oknech a 

rozsvícených světlech. Jeden polštářek chrání místnost (cca 30 m3) po 

dobu cca. 10 h. Optimální ochrana je poskytnuta po 30 minutách od 

aktivace.

Sposób użycia: Návod k použití:

Płytkę umieścić w szczelinie elektrofumigatora. Urządzenie 

włączyć do gniazdka 230 V. Substancja czynna odparowuje pod 

wpływem ciepła z ogrzewającego się urządzenia. Wkład odbarwia 

się w miarę zużycia. Zużyty wkład wymienić na nowy po uprzednim 

wyjęciu urządzenia z kontaktu.

Vložte destičku do otvoru. Připojte zařízení do zásuvky 230 V. Teplo 

uvolněné při zapojení zařízení způsobí, že se začne odpařovat aktivní 

složka. Polštářek mění barvu při použití. Nejprve odpojte zařízení a 

potom vyměňte použitý polštářek za nový.

Środki ostrożności: Bezpečnostní upozornění:

zdanie biocydowe Před použitím čtete přiložené pokyny.

Po użyciu elektrofumigatora umyć ręce. Nie używać urządzenia w 

pomieszczeniu, w którym znajduje się nieopakowana żywność, 

przebywają dzieci poniżej 1-go roku życia, kobiety w ciąży, osoby 

chore, alergicy. Elektrofumigator używać przy otwartych oknach 

lub po zabiegu dokładnie przewietrzyć. Urządzenia nie przykrywać, 

nie dopuszczać do kontaktu z materiałami palnymi i wodą. 

Podczas działania nie dotykać elektrofumigatora metalowymi 

przedmiotami i mokrymi rękoma. 

Po použití elektrického odpařovače si umyjte ruce. Nepoužívejte v 

místnostech, kde se nacházejí nezakryté potraviny, nebo v místnostech, 

kde jsou děti mladší 1 rok, těhotné ženy, nemocní či alergici. Před 

použitím elektrického odpařovače otevřete okna nebo důkladně 

vyvětrejte místnost po aplikaci.  Zařízení nezakrývejte, zabraňte 

kontaktu s hořlavými látkami a vodou. Nedotýkejte se zapnutého 

elektrického odpařovače kovovými předměty ani mokrýma rukama.

Urządzenie stosować  wyłącznie w prawidłowo działających 

gniazdkach, bez użycia przedłużaczy, przejściówek i 

rozgałęziaczy, nie podłączać innych urządzeń elektrycznych w 

gniazdku powyżej.  Urządzenie w trakcie pracy nie powinno 

dotykać innych przedmiotów lub materiałów. Nie używać 

jednocześnie wkładu i płynu. Nie stosować urządzenia w szczelnie 

zamkniętych pomieszczeniach ani w małych, ograniczonych 

przestrzeniach. 

Používejte pouze ve správně fungujících zásuvkách, bez použití 

prodlužovaček, adaptérů nebo rozdvojek, nepřipojujte jiná elektrická 

zařízení do zásuvky výše. Po aktivaci by se zařízení nemělo dotýkat 

jiných předmětů nebo materiálů. Nepoužívejte stejnou vložku a tekutinu 

současně. Nepoužívejte zařízení v těsně uzavřených místnostech nebo 

malých uzavřených prostorech. 

Uwaga Varování

GHS09

H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne powodując

długotrwałe skutki.
H410 Vysoce toxický  pro vodní  organismy, s dlouhodobými účinky

P102 Chronić przed dziećmi. P102 Uchovávejte  mimo  dosah  dětí. 

P273 Unikać uwolnienia do środowiska. P273 Zabraňte  uvolnění  do  životního  prostředí.

P391 Zebrać wyciek. P391 Uniklý produkt seberte.  

P501 Zawartość/pojemnik usuwać na wysypisko lub do utylizacji

zgodnie z miejscowymi przepisami.
P501 Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.

Pierwsza pomoc: První pomoc:

Zapewnić dostęp świeżego powietrza. Oczy przemyć wodą, skórę 

wodą z mydłem. W razie potrzeby lub połknięcia skontaktować się 

z lekarzem. Ośrodek Toksykologiczny …. Inne skutki uboczne niż 

wymienione w klasyfikacji nie są znane.

Odveďte postiženého na čerstvý vzduch. Umyjte oči vodou, pokožku 

vodou a mýdlem. V případě potřeby nebo v případě požití vyhledejte 

lékařskou pomoc. Toxikologické informační středisko Kliniky nemocí z 

povolání, Na Bojišti 1, 128 00 Praha 2, tel.: 224 919 293, 224 915 402. 

Nežádoucí účinky jiné než ty uvedené v klasifikaci nejsou známy.

STAŁA FRAZA O ODPADACH Zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro zvláštní

nebo nebezpečné odpady. 

Przechowywać z dala od żywności. Uchovávejte odděleně od potravin.

Substancja czynna: praletryna 9 mg/wkład (9 g/100 g), butotlenek 

piperonylu 18 mg/wkład (18 g/100 g) 

Účinná složka:

prallethrin 9 mg/polštářek (9 g/100 g), piperonylbutoxid/PBO 18 

mg/polštářek (18 g/100 g)

Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: Czechy: nie dotyczy

Produkt przeznaczony do użytku powszechnego Pro všeobecné použití.

Data ważności i nr serii na opakowaniu. Datum výroby, datum použitelnosti a číslo šarže na obalu.

Ilość produktu w opakowaniu: …. Množství produktu v balení: ….. 

Podmiot odpowiedzialny i producent:

BROS Sp. z o.o. sp. k.     

ul. Karpia 24, 61-619 Poznań     

tel. (61) 826 25 12

e-mail: biuro@bros.pl

www.bros.pl

Výrobce:

BROS Sp. z o. o. sp. k. 

ul. Karpia 24, Poznań

Poland

tel.: +48 61 826 25 12

export@bros.pl

www.bros.eu

DYSTRYBUTOR

Distributor v ČR: 

BROS CZECH, s.r.o., 

Sokola Tůmy 1099/1, Hulváky, 

709 00 Ostrava, 

Tel.: +420 77 38 82 444


