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BROS spray na mrówki BROS spray proti mravencům

Aerozol skutecznie zwalcza wszystkie gatunki mrówek. Działa

aż do 4 tygodni od zastosowania.

Aerosol ničí všechny druhy mravenců. Účinkuje po dobu až 4

týdnů.

Sposób użycia: Návod k použití:

Zamknąć drzwi i okna. Przed użyciem wstrząsnąć. Z odległości

ok. 30 cm spryskać miejsca występowania mrówek (listwy

podłogowe, szczeliny itd.). Nie stosować na powierzchniach

silnie zabrudzonych, bardzo chłonnych lub porowatych.

Pozostawić pomieszczenie zamknięte przez ok. 15 min, po

czym starannie wywietrzyć.

Zavřete okna a dveře. Před použitím protřepejte. Sprejujte ze

vzdálenosti cca 30 cm na povrchy, kde se zdržují mravenci

(podlahové lišty, praskliny, atd.). Nepoužívejte na velmi

znečištěné, snadno absorbující nebo porézní povrchy. Nechte

místnost 15 minut zavřenou. Následně důkladně vyvětrejte.

Środki ostrożności: Bezpečnostní upozornění:

zdanie biocydowe Před použitím čtete přiložené pokyny.

Niebezpieczeństwo Nebezpečí

piktogramy: GHS09, GHS02

H222 Skrajnie łatwopalny aerozol. H222 Extrémně hořlavý aerosol.

H229 Pojemnik pod ciśnieniem. Ogrzanie grozi wybuchem. H229 Nádoba je pod  tlakem:  Při  zahřátí  se  může  roztrhnout.

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.

P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących

powierzchni, iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu.

Palenie wzbronione.

P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami,

otevřeným  plamenem a  jinými  zdroji  zapálení. 

Zákaz  kouření. 

P211 Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem

zapłonu.

P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů

zapálení.

P251 Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. P251 Nepropichujte  nebo  nespalujte  ani  po  použití.
P410+P412 Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać

na działanie temperatury przekraczającej 50
o
C.

P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte

teplotě přesahující 50 
o
 C/122

 o
 F.

P260 Nie wdychać rozpylonej cieczy. P260  Nevdechujte aerosoly.

Z pomieszczenia usunąć zwierzęta domowe i produkty

spożywcze. Przykryć akwaria. Podczas zabiegu nie jeść i nie

pić, w pomieszczeniach może przebywać tylko osoba

wykonująca oprysk. 

Odneste z místnosti potraviny a domácí zvířata. Zakryjte akvária.

V místnosti může zůstat jen osoba provádějící postřik.

Pierwsza pomoc: První pomoc:

Zapewnić dostęp świeżego powietrza. Oczy przemyć wodą,

skórę wodą z mydłem. W razie potrzeby oraz połknięcia

skontaktować się z lekarzem. Ośrodek Toksykologiczny w

Warszawie, tel.: (22) 619 66 54. Skutki uboczne nie są znane.

Zajistěte proudění čerstvého vzduchu. Oči vypláchněte vodou,

kůži omyjte vodou s mýdlem. V případě požití nebo v případě

potřeby vyhledejte lékařskou péči. Toxikologické informační

středisko Kliniky nemocí z povolání, Na Bojišti 1, 128 00 Praha 2,

tel.: 224 919 293, 224 915 402. Vedlejší účinky nejsou známy.

Puste opakowania i pozostałości preparatu dostarczyć na

odpowiednie wysypisko lub do utylizacji.

Zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro

zvláštní nebo nebezpečné odpady.

Substancje czynne: deltametryna 0,05% (0,05 g/100 g);

tetrametryna 0,2% (0,2 g/100 g), butotlenek piperonylu 0,6%

(0,6 g/100 g).

Účinná složka: deltamethrin 0,05% (0,05 g/100 g), tetramethrin

0,2% (0,2 g/100 g), PBO 0,6% (0,6 g/100 g).

Zawiera: Niskowrzącą modyfikowaną frakcję benzynową. Obsahuje benzínovou frakci s nízkou teplotou varu.

Do stosowania przez użytkowników powszechnych. Pro všeobecné použití.

Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: nie dotyczy Czech

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

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

Producent:

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

Strona 1


