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BROS Proszek na mrówki VI BROS prášek proti mravencům IV

Proszek do zwalczania mrówek w pomieszczeniach i ich 

bezpośrednim sąsiedztwie: na tarasach, podjazdach, 

ścieżkach, w altanach, itp. Do stosowania w postaci 

proszku lub po rozpuszczeniu w wodzie. Specjalnie 

dobrana przynęta pokarmowa zapewnia wysoką 

skuteczność preparatu. 

Prášek pro likvidací mravenců v interierech a jejich těsné 

blízkosti: terasy, příjezdové cesty, chodníky, letní domky, 

apod. Lze použít jako prášek nebo vodný roztok. Speciálně 

vybraná alimentární návnada zaručuje vysokou účinnost 

výrobku.

Uniwersalny sposób zastosowania preparatu jako: Universální způsob použití preparátu:

                                                                 

Proszek do posypania: wysypać ok. 10 g na gniazdo 

bądź ścieżki wędrówek owadów, skąd zostanie wniesiony 

do gniazda likwidując kolonię.

                                                                                                                  

Płyn do polewania: rozpuścić 100 g proszku w 2,5 l 

wody, dokładnie wymieszać i polać gniazdo (ok 0,5 l 

roztworu na gniazdo). Likwiduje owady w miejscu 

zastosowania.

Prášek: Nasypte asi 10 g produktu do hnízda nebo na cesty 

kudy se hmyz pohybuje. Prášek bude zanesen do hnízda, 

kde zlikviduje celou kolonii.

Vodný roztok: rozpusťte 100 g prášku v 2,5 l vody, pečlivě 

promíchejte a nalíjte na hnízdo (cca 0,5 l roztoku/hnízdo). V 

místech, kam byl vodný roztok aplikován bude hmyz 

zlikvidován.
Środek stosować rano i wieczorem. Mrówki giną po ok. 

24 h od zastosowania. Jeśli produkt zostanie usunięty z 

miejsca zastosowania przez wiatr lub deszcz, zabieg 

należy powtórzyć.

Používejte ráno a večer. Mravenci budou zlikvidování do 

zhruba 24 hodin po aplikaci. Pokud dojde k odstranění 

produktu z místa použití větrem nebo deštěm, opakujte 

postup.

Środki ostrożności: Bezpečnostní upozornění:

ZDANIE BIOCYDOWE: Před použitím čtete přiložené pokyny. z poprawkami w pisowni SK

Uwaga Varování

H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne 

powodując długotrwałe skutki

P102 Chronić przed dziećmi

P391 Zebrać wyciek

P501 Zawartość/pojemnik usuwać na wysypisko lub do 

utylizacji zgodnie z miejscowymi przepisami. .

EUH208 Zawiera permetrynę. Może powodować 

wystąpienie reakcji alergicznej.

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými 

účinky.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P391 Uniklý produkt seberte.

P501 Odstraňte obsah/obal  podle místních předpisů.

EUH208 Obsahuje permethrin. Může vyvolat alergickou 

reakci.

Wyłożony preparat zabezpieczyć przed dostępem 

zwierząt domowych. 

Po použití výrobek uchovávejte mimo dosah dětí a zvířat. 

Pierwsza pomoc: První pomoc: 

Zapewnić dostęp świeżego powietrza. Oczy przemyć 

wodą, skórę wodą z mydłem. W razie potrzeby lub 

połknięcia skontaktować się z lekarzem. Inne skutki 

uboczne niż wymienione w klasyfikacji nie są znane. 

Zajistěte větrání čerstvým vzduchem. Umyjte oči vodou, 

pokožku vodou a mýdlem. V případě potřeby nebo v 

případě požití vyhledejte lékařskou pomoc. V situacích, kdy 

je nutná jiná než lékařská pomoc uvedená v doporučeních, 

kontaktujte Toxikologické informační středisko Kliniky 

nemocí z povolání, Na Bojišti 1, 120 00, Praha 2

tel.: +420 224 919 293, + 420 224 915 402. 

Vedlejší účinky nejsou známy.

Przechowywać z dala od żywności. Uchovávejte mimo potraviny.

FRAZA CZ /SK O ODPADACH Zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě 

pro zvláštní nebo nebezpečné odpady. 

Substancja czynna: permetryna 0,5% (0,5 g/100 g), 

geraniol 0,001% (0,001 g/100 g)

Účinná látka: permethrin 0,5% (0,5 g/100 g), geraniol 

0,001% (0,001 g/100 g).
Do stosowania przez użytkowników powszechnych. Pro všeobecné použití.

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

Ilość produktu w opakowaniu: …….g 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

opakowania: 10 g - 1 kg

  


