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BROS gaśnica na osy i szerszenie BROS hasičák na vosy a sršně nazwa zgodna

z rej

Aerozol do zwalczania os i szerszeni oraz niszczenia ich 

gniazd – w ogrodach, na tarasach i balkonach.

Aerosol ničí vosy, sršně a jejich hnízda - v zahradách, na 

terasách a balkónech.

Unikalna konstrukcja zaworu umożliwia oprysk z odległości 5 

m zapewniając bezpieczeństwo i wygodę.

Díky speciálnímu uzávěru můžete bezpečně a pohodlně 

sprejovat ve vzdálenosti 5 m.

Sposób użycia: Návod k použití:

Wstrząsnąć przed użyciem. Spryskać obficie gniazdo i wlot do 

niego. Oprysk wykonywać z odległości ok. 5 m zgodnie z 

kierunkiem wiatru, wczesnym rankiem lub wieczorem, gdy 

owady są mniej aktywne. Gniazdo można usunąć 

najwcześniej po 24 h od zabiegu. Preparat zwalcza osy i 

szerszenie wracające do gniazd jeszcze kilka dni po oprysku.

Před použitím protřepejte. Důkladně nasprejujte na hnízdo a 

jeho vchod. Držte přibližně ve vzdálenosti 5 m a sprejujte po 

větru  brzy ráno nebo večer, kdy je hmyz méně aktivní. 

Hnízdo odstraňte nejdříve 24 hodin po použití. Výrobek vyhubí 

vosy a sršně vracející se do hnízd až sedm dní po použití.

zmieniony tekst

„zgodnie z

wiatrem”

Środki ostrożności: Bezpečnostní upozornění:

zdanie biocydowe Před použitím čtete přiložené pokyny.

Niebezpieczeństwo Nebezpečí

Podczas stosowania preparatu nie spożywać posiłków, po 

zakończeniu pracy z preparatem umyć ręce.

Během používání nejezte a po použití si umyjte ruce.

GHS02

GHS07

GHS09

H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne 

powodując długotrwałe skutki

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouho

dobými  účinky. 

H222: Skrajnie łatwopalny aerozol H222 Extrémně  hořlavý  aerosol. 

H229: Pojemnik pod ciśnieniem. Ogrzanie grozi wybuchem. H229 Nádoba  je  pod  tlakem:  při  zahřívání  se  může 

roztrhnout. 

H319 Działa drażniąco na oczy H319 Způsobuje  vážné  podráždění  očí. 

P102 Chronić przed dziećmi P102 Uchovávejte  mimo  dosah  dětí. 

P210  Przechowywać  z  dala  od  źródeł  ciepła,  gorą

cych  powierzchni,  źródeł  iskrzenia,  otwartego 

ognia  i  innych  źródeł  zapłonu.  Nie  palić. 

P210 Chraňte  před  teplem,  horkými  povrchy, 

jiskrami,  otevřeným  ohněm  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°C.

P410 +P412 Chraňte  před  slunečním  zářením.  

Nevystavujte teplotě  přesahující 50oC.

P260 Nie wdychać rozpylonej cieczy P260 Nevdechujte aerosoly

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 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.

Pozostałości preparatu i puste opakowania dostarczyć do 

punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub specjalnych.

Zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro 

zvláštní nebo nebezpečné odpady.
w Czechach

odpady zawsze

niebezpieczne

 Preparat przechowywać z dala od środków spożywczych, 

naczyń domowych i pasz. Preparat nie służy do gaszenia 

pożarów.

Skladujte odděleně od nádobí, potravin a krmiv. Výrobek 

neslouží k hašení ohně.

Substancja czynna: cypermetryna  0,4% (0,4 g/100 g), 

permetryna 0,17% (0,17 g/100 g), tetrametryna 0,17% (0,17 

g/100 g), PBO 1,35% (1,35 g/100 g)

Aktivní složka: cypermethrin  0,4% (0,4 g/100 g), permethrin 

0,17% (0,17 g/100 g), tetramethrin 0,17% (0,17 g/100 g), PBO 

1,35% (1,35 g/100 g)

Do stosowania przez użytkowników powszechnych. Pro všeobecné použití.

Zawiera permetrynę. Może powodować wystąpienie reakcji 

alergicznej.

Obsahuje permethrin. Může vyvolat alergickou reakci.



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

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

Ilość produktu w opakowaniu: ……ml Obsah výrobkov v balení:.. 

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
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