KP bioATAK Past na vosy pro monitoring
Past na vosy pro monitorování napadení do exteriéru je
 šetrná k životnímu prostředí
 bez jedů
 na bázi organických látek, potravin
Past na vosy se používá v exteriéru pro monitorování napadení např.:
 na dvorcích farem
 kompostech
 zahradách
 kempingových tábořištích
 terasách
 atd.
Vůně speciální vábící látky, která se zakládá na bázi potravin, vosy úspěšně naláká do pasti.
Návod na použití:
 Otevřete past
 Past je naplňena vábící látkou, kterou aktivujete přidáním vody – což znamená že
past doplňte vodou do spodní části štítku/etikety.
 Zavřete past a otevřete pouze víko pasti.
 Pověste nebo postavte past cca. 5-10 m od oblasti, kterou chcete monitorovat,
nejlépe na slunné místo.
Jestliže hladina vody klesne pod spodní část štítku, doplňte past znovu vodou, ale nejlépe ve
večerních hodinách, neboť v této době jsou vosy ve svých hnízdech. Pro zajištění správné
účinnosti vyměňte návnadu zhruba každé 3 týdny za novou.
Chcete-li odstranit past, v první řadě uzavřete víko pasti. Chcete-li past znovu použít, vložte
past do teplé vody, aby jste zajistili uhynutí všech vos.
Poté past vypláchněte a znovu naplňte vábící látkou (náhradní náplň).
Obsah balení : 1 ks pasti s vábící látkou
Obsažené látky:
Potraviny
První pomoc
Obecná upozornění:
Další relevantní informace nejsou k dispozici.
Při nadýchání:
Nejsou nutná žádná zvláštní opatření.
Při styku s kůží:
Nejsou nutná žádná zvláštní opatření.
Při zasažení očí:
Otevřené oči po více minut oplachovat pod tekoucí vodou (min. 15 minut)
a poradit se s lékařem.
Při požití:
Nedá se použít.

Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky
Další relevantní informace nejsou k dispozici.
Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření
Symptomatická léčba
LÉKAŘSKÁ POMOC:
V situacích kdy je požadována nebo nutná jiná lékařská pomoc než je obsažená
v upozorněních, kontaktujte nejbližší toxikologické středisko:
Klinika nemocí z povolání, Na Bojišti 1, 120 00 Praha 2
Telefonní číslo pro poskytování informací při mimořádných situacích:
+420224919293 nebo +420224915402
Výrobce neodpovídá za škody vzniklé na základě neodborného, předpisům neodpovídajícího
skladování a použití přípravku.
Bezpečnostní pokyny
P věty
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
Skladování
Skladovat v chladu do 40°C, aby se zabránilo odpařování.

Číslo šarže, datum výroby a datum spotřeby jsou vytištěny na obalu.
Doba použitelnosti:
3 roky od data výroby
Výrobce: Arthur Schopf Hygiene GmbH & Co. KG, Pfaffensteinstraße 1, 83115 Neubeuern,
Germany, tel. +49(0)8035-90260, www.schopf-hygiene.de
Distributor pro ČR: AgroBio Opava, s.r.o., Arnoštov 192, 747 33 Oldřišov, tel.: +420 553 626
660, www.agrobio.cz

