
PL CZ

BROS Mrówkofon V BROS granule proti mravencům III

Granulat do zwalczania mrówek w pomieszczeniach i ich 

bezpośrednim sąsiedztwie, na tarasach, balkonach, 

ścieżkach, podjazdach, w altanach itp.

Účinný prostředek, určený proti hubení mravenců v 

uzavřených prostorech i v jejich přímém sousedství, tedy 

hlavně na terasách, v altáncích, na chodníkách, zahradních 

cestičkách a různorodých nájezdech, atd.

Sposób użycia: Návod k použití:

Wysypać ok. 10 g na gniazdo bądź ścieżki wędrówek 

owadów, skąd zostanie wniesiony do gniazda. W 

pomieszczeniach wysypać preparat na tekturce, aby nie 

pobrudzić powierzchni. Mrówki giną po ok. 24 h od 

wysypania. W razie potrzeby powtórzyć zabieg. W 

przypadku zbrylenia mocno wstrząsnąć - preparat nie traci 

własności użytkowych. Jeśli produkt zostanie usunięty z 

miejsca zastosowania przez wiatr lub deszcz zabieg należy 

powtórzyć.

Nasypte asi 10 g produktu do hnízda nebo na cestičky, kudy 

se hmyz pohybuje, odkud bude účinná látka zanesena do 

hnízda. Při použití ve vnitřním prostředí, nasypte produkt na 

kartonový papír, aby nedošlo ke znečištění povrchů. 

Mravenci hynou po asi 24 hodinách od aplikace. V případě 

potřeby postup opakujte. Dobře protřepejte - produkt 

neztrácí své funkční vlastnosti. Pokud dojde k odstranění 

produktu z místa použití větrem nebo deštěm, opakujte 

postup.

Środki ostrożności: Bezpečnostní upozornění:

ZDANIE BIOCYDOWE CZ Před použitím čtete přiložené pokyny. 

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 dlouho-

dobými  účinky. 

P102 Uchovávejte  mimo  dosah  dětí. 

P391 Uniklý  produkt  seberte. 

P501 Obsah / kontejner by měl být likvidován u společností 

s licencí k používání nebezpečného

EUH208 Obsahuje permethrin. Může vyvolat alergickou 

reakci.

Wyłożony preparat zabezpieczyć przed dostępem zwierząt 

domowych

Po použití výrobek uchovávejte mimo dosah dětí a zvířat. 

Nie wprowadzać do kanalizacji, cieków i zbiorników 

wodnych.

Nevylévejte do kanalizace, vodních toků nebo nádrží vody.

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. Vedlejší účinky 

nejsou známy.

Przechowywać z dala od żywności. Uchovávejte mimo potraviny.

Fraza CZ 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: ….. G

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


