
ODPUDZOVAČ 
ZVERI

PEPPER GEL
PRIPRAVENÝ NA POUŽITIE

Nežiaduce účinky použia prípravku a prvá pomoc:
V prípade príznakov: pálenie očí, slzenie, podráždenie kože, 
kašeľ vyhľadajte lekára a ukážte obal výrobku.
V prípade styku s pokožkou: Zasiahnutú pokožku umyte 
dôkladne mydlom a vodou.
VV prípade zasiahnua očí: Pootvorte očné viečka a premývajte 
oči minimálne 15 minút pod tečúcou vodou. Ak ťažkos 
pretrvávajú, vyhľadajte lekársku pomoc.
V prípade nadýchania: Vyveďte zasiahnutú osobu na vzduch, 
zaiste prísun čerstvého vzduchu. Ak ťažkos pretrvávajú, 
vyhľadajte lekársku pomoc.
VV prípade požia: nevyvolávajte zvracanie, vypláchnite ústa 
veľkým množstvom vody. Ihneď vyhľadajte lekára. Ukážte obal 
výrobku.
Likvidácia odpadu: P501 Obsah/obal vyhadzujte do vhodne 
označených nádob na odpad v súlade s národnými predpismi.

Výrobca: Zielonałapka - PPHU "TECHROL" MARCIN MALKUS
Ul. Starogardzka 10a 83-200 Rywałd
ExpiExpiračná doba: 3 roky od dátumu výroby uvedeného na obale. 
Dátum výroby je uvedený na obale.

EKO PESTOX SPRAY je pachový odpudzovač kún a ďalšej divokej zveri.
Nejedná sa o prípravok na ochranu rastlín a nejde o biocíd.
-Funguje až 12 týždňov; -Efekvny pro kunám a ďalšie divokej zveri; -Vysoká účinnosť
Účinný pro kunám, líškam, lasičkám, zajacom, hrabošom a iným hlodavcom. Gél má široké spektrum účinku a odrádza 
zvieratá od pobytu na miestach ako sú podkrovie, technické miestnos, záhrady, cintoríny, parky, športové zariadenia, vozidlá. 
Chráni rastliny pred ohrýzaním a záhradu pred škodcami. Prípravok neprospieva existencii zvierat. Odláka ich vôňou a chuťou.
ZlZloženie: Vodná suspenzia mikrokapsúl z prírodných éterických olejov, zahusťovadlo, etanol.
Spôsob použia: Naneste štetcom alebo položte na podložku, napr. tanier. Gél vydáva zvieratám silný zápach (charakteriscký 
pepřový zápach) a účinne ich odrádza od pobytu v napenetrovanom mieste.
UPOZORNENIE: Nepoužívajte prípravok na rastliny, kvety a dozrievajúce ovocie.
Doba pôsobenia: Prostriedok s dlhou dobou pôsobenia.
-Až 12 týždňov v prípade sucha; -Až 6 týždňov v daždivom počasie; -Efekvny aj pri šetrnom používanie; -Ochráni až 40m2.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA:
P102 UchP102 Uchovávajte mimo dosahu de.
P210 Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi vznietenia. 
Nefajčiť pri prostriedku.
P211 Nestriekajte do otvoreného ohňa alebo iného zdroja vznietenia.
P251 Neprepichujte ani nespaľujte, a to ani po použie.
P260 Nevdychujte pary/aerosóly
P410 + P412 Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 stupňov C / 122 stupňov F.

                  neb                  nebezpečenstvo


