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BROS odstrasza krety, psy i koty BROS odpuzovač krtků, psů a koček II

BROS odstrasza krety, psy i koty stanowi doskonałą ochronę 

ogrodów i placów zabaw dla dzieci. Pozwala uniknąć 

niebezpiecznych dla komunikacji kopców na drogach, alejkach, 

ścieżkach itp. a także zabezpiecza miejsca zabaw dzieci przed 

odchodami psów i kotów. Zapach skutecznie odstrasza 

zwierzęta, ale nie jest uciążliwy dla ludzi. Preparat w postaci 

proszku. 

BROS odpuzovač krtků, psů a koček II a zajišťuje dokonalou 

ochranu zahrad a dětských hřišť. Umožňují zabránit rizikům, 

které krtiny představují pro dopravu na silnicích, cestách, v 

sadech, apod. a současně chrání děti na dětských hřištích před 

psími a kočičími výkaly. Zápach účinně odpuzuje zvířata, ale 

není nepříjemný pro lidi. Přípravek se dodává ve formě prášku.

Sposób użycia: Návod k použití: 

Krety - odsłonić fragment tunelu kreta i wsypać do środka kilka 

łyżek stołowych preparatu (5 łyżek to 

ok. 20 g). Następnie uszczelnić otwór tak, aby zapach bez 

problemu rozchodził się wewnątrz korytarzy. Można również 

posypać cały teren rozpoczynając od jego środka i co kilka dni 

poszerzać posypywany obszar (2 łyżki na 1 m
2
). 

Krtci: odkryjte krtinu a najděte vchod do krtčího tunelu. 

Následně dovnitř tunelu nalijte několik polévkových lžic (5 

polévkových lžic představuje kolem 20 g produktu). Poté 

ucpěte otvor do tunelu tak, aby se účinná látka mohla rozšířit 

uvnitř tunelu. Můžete také chránit celou oblast tak, že začnete 

přípravek aplikovat od středu postižené oblasti a obden budete 

chráněnou oblast rozšiřovat (2 polévkové lžíce na 1 m²). 

Psy i koty - w celu zabezpieczenia terenu wysypać ok. 2 łyżek 

preparatu na 1 m
2 

powierzchni. W miejscach szczególnie 

narażonych na zanieczyszczenie przez zwierzęta, można 

wysypać większą ilość produktu. Przy sprzyjających warunkach 

pogodowych (niewielka ilość opadów) preparat jest skuteczny 

przez ok. 2 miesiące.

Kočky a psi: pro zajištění ochrany před výkaly naneste produkt 

v množství cca 2 polévkových lžic na 1 m². V místech, která 

jsou silně zatěžována exkrementy domácích zvířat můžete 

použít větší množství přípravku. Za příznivých povětrnostních 

podmínek (málo srážek), si přípravek zachovává účinnost po 

dobu zhruba 2 měsíců.

Zakres stosowania: Do odstraszania kretów występujących na 

terenie lotnisk, ziemnych konstrukcji hydrotechnicznych oraz 

obiektów sportowych. 

Použití: Odpuzuje krtky na letištích, v pozemních 

vodohospodářských stavbách a na sportovištích.

Środki ostrożności: Bezpečnostní upozornění:

zdanie wymagane przez urząd: przed użyciem przeczytać 

ulotkę

Před použitím čtete přiložené pokyny.

Uwaga Varování

GHS07

H317 Może powodować  reakcję  alergiczną  skóry. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. 

P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy 

pokazać pojemnik lub etykietę.

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo 

štítek výrobku. 

P102 Chronić przed dziećmi. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. 

P280 Stosować rękawice ochronne. P280 Používejte ochranné rukavice

P302 + P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć 

dużą ilością wody z mydłem.

P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím 

vody a mýdla.

P501 Zawartość/pojemnik usuwać na wysypisko lub do utylizacji 

zgodnie z miejscowymi przepisami.

P501 Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.

Pierwsza pomoc: První pomoc:

Oczy przemyć wodą. Ośrodek Toksykologiczny w Warszawie, 

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

Oči vypláchněte vodou.  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.

Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu, w suchym 

miejscu.  

Skladujte v pečlivě uzavřeném obalu a na suchém místě. 

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. 

Substancja czynna: Aktivní složka:

olejek lawendowy 1 g  /100 g (1 %). levandulový olej 1 g  /100 g (1 %). 

Zawiera olejek lawendowy, mieszaninę poreakcyjną 5-chloro-2-

metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu oraz 4,5-

dichloro-2-octylo-2H-izotiazol-3-on.

Obsahuje levandulový olej, poreakční směs 5-chlor-2-

methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol- 3(2H)-on,  4,5-

dichlor-  2-oktyl-2H-isothiazol-3-on. 

Nr pozwolenia

Preparat biobójczy nie jest środkiem ochrony roślin. Biocidní produkt není prostředkem na ochranu rostlin.

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

Ilość produktu w opakowaniu: Obsah výrobku v obalu: … ml

Producent                                                                    BROS Sp. 

z o. o. sp. k. 

ul. Karpia 24, Poznań

Polska

tel.: +48 61 826 25 12

export@bros.pl 

www.bros.eu

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


