VIGONEZ
deratizační a desinsekční prostředky

WWW.VIGONEZ.CZ

VIGONEZ NEPTUNE Sprej
na hubení molů potrav. a šatních

Detailní popis produktu:
VIGONEZ NEPTUN K HUBENÍ MOLŮ
Výrobek slouží k hubení potravinářských a šatních molů a jejich larev v uzavřených prostorách.
Preparát má rychlý a dlouhotrvající reziduální efekt působící na hmyz a jeho larvy.
Vlastnosti:
* Preparát má rychlý a dlouhotrvající reziduální efekt působící na hmyz a jeho larvy.
* Přípravek je bezpečný po zředění - neusazuje se v organismu a svými účinky neohrožuje savce a ptáky.
* Je bez zápachu a šetrný ke svému okolí.
* Jelikož je bezbarvý, nezanechává skvrny a viditelné usazeniny.
Typ nebezpečnosti:
Ohrožení pramenící z fyzikálních a chemických vlastností:
Aerosol 1 – Aerosolový výrobek, extrémně hořlavý, kategorie ohrožení 1
H222 – Extrémně hořlavý aerosol.
H229 – Nádobka je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
Ohrožení pro člověka:
Eye Irrit. 2 – Těžké poškození/podráždění očí, kategorie ohrožení 2
H319 – Způsobuje vážné podráždění očí.
STOT SE 3 – Toxicita pro cílové orgány – jednorázová expozice STOT, kategorie ohrožení 3
H336 – Může způsobit ospalost nebo závratě.
EUH208 – Obsahuje permethrin. Může vyvolat alergickou reakci.
Ohrožení pro životní prostředí:
Aquatic Acute 1 – Vytváří ohrožení pro vodní prostředí, akutní nebezpečí, kategorie 1
H400 - Vysoce toxický pro vodní organismy.
Aquatic Chronic 1 – Vytváří ohrožení pro vodní prostředí, chronické nebezpečí, kategorie 1
H410 – Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.
Balení spreje: 200ml, 400ml, 600ml.
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VIGONEZ NEPTUNE Koncentrát
na hubení molů potrav. a šatních

Detailní popis produktu:
Výrobek slouží k hubení potravinářských a šatních molů a jejich larev
v uzavřených prostorách.
Preparát má rychlý a dlouhotrvající reziduální efekt působící
na hmyz a jeho larvy.
Vlastnosti:
* Preparát má rychlý a dlouhotrvající reziduální efekt působící
na hmyz a jeho larvy.
* Přípravek je bezpečný po zředění - neusazuje se v organismu
a svými účinky neohrožuje savce a ptáky.
* Je bez zápachu a šetrný ke svému okolí.
* Jelikož je bezbarvý, nezanechává skvrny a viditelné usazeniny.
Typ nebezpečnosti:
Ohrožení pramenící fyzikálních a chemických vlastností:
Nejsou klasiﬁkovány.
Ohrožení pro člověka:
Neuvádí se.
Ohrožení pro životní prostředí:
Aquatic Acute 1 – Vytváří ohrožení pro vodní prostředí, akutní nebezpečí, kategorie 1
H400 – Vysoce toxický pro vodní organismy.
Aquatic Chronic 1 – Vytváří ohrožení pro vodní prostředí, chronické nebezpečí kategorie 1
H410 – Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.
Ředění: 5ml na 1l vody
Balení koncentrátu: 5ml, určeno pro ošetření cca
25m2 plochy
30ml, určeno pro ošetření cca
150m2 plochy
250ml, určeno pro ošetření cca 1.250m2 plochy
500ml, určeno pro ošetření cca 2.500m2 plochy
1.000ml, určeno pro ošetření cca 5.000m2 plochy
5.000ml, určeno pro ošetření cca 25.000m2 plochy
10.000ml, určeno pro ošetření cca 50.000m2 plochy
Balení je opatřeno integrovanou odměrkou pro snadné a přesné ředěni.
Určeno pro proﬁ použití
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VIGONEZ NEPTUNE Sprej
k hubení vos a sršňů

Detailní popis produktu:
VIGONEZ NEPTUN K HUBENÍ VOS A SRŠŇŮ
Preparát je určen k hubení vos a sršňů a jejich larev ve venkovním prostředí a hospodářských objektech.
V místech provedeného postřiku působí preventivně proti vzniku vosích a sršních hnízd.
Přípravek je vhodné aplikovat brzy ráno nebo pozdě večer.
Součástí spreje je také pružná hadička se speciální koncovkou. Její konstrukce umožňuje aplikovat přípravek
i do běžně nepřístupných míst a vyvolat jeho rozptyl.
Vlastnosti:
* Preparát má rychlý a dlouhotrvající reziduální efekt působící na hmyz a jeho larvy.
* Působí preventivně proti vzniku vosích a sršních hnízd.
* Je bezpečný po zředění - neusazuje se v organismu a svými účinky neohrožuje savce a ptáky.
* Je bez zápachu a šetrný ke svému okolí.
* Jelikož je bezbarvý, nezanechává skvrny a viditelné usazeniny.
Typ nebezpečnosti:
Ohrožení pramenící fyzikálních a chemických vlastností:
Aerosol 1 - Aerosolový výrobek, extremně hořlavý, kategorie ohrožení 1
H222 – Extremně hořlavý aerosol.
H229 – Nádobka je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
Ohrožení pro člověka:
Eye Irrit. 2 – Těžké poškození/podráždění očí, kategorie ohrožení 2
H319 – Způsobuje vážné podráždění očí.
STOT SE 3 – Toxicita pro cílové orgány – jednorázová expozice, kategorie ohrožení 3
H336 – Může způsobit ospalost nebo závratě.
EUH208 – Obsahuje permethrin. Může vyvolat alergickou reakci.
Ohrožení pro životní prostředí:
Aquatic Acute 1 – Vytváří ohrožení pro vodní prostředí, akutní nebezpečí, kategorie 1
H400 – Vysoce toxický pro vodní organismy.
Aquatic Chronic 1 – Vytváří ohrožení pro vodní prostředí, chronické nebezpečí kategorie 1
H410 – Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.
Balení spreje: 200ml, 400ml, 600ml.
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VIGONEZ NEPTUNE Koncentrát
na hubení vos a sršňů

Detailní popis produktu:
Preparát je určen k hubení vos a sršňů a jejich larev ve venkovním prostředí
a hospodářských objektech.
V místech provedeného postřiku působí preventivně proti vzniku
vosích a sršních hnízd.
Přípravek je vhodné aplikovat brzy ráno nebo pozdě večer.
Je dostupný jako koncentrát.
Vlastnosti:
* Preparát má rychlý a dlouhotrvající reziduální efekt působící
na hmyz a jeho larvy.
* Působí preventivně proti vzniku vosích a sršních hnízd.
* Je bezpečný po zředění - neusazuje se v organismu a svými účinky
neohrožuje savce a ptáky.
* Je bez zápachu a šetrný ke svému okolí.
* Jelikož je bezbarvý, nezanechává skvrny a viditelné usazeniny.
Typ nebezpečnosti:
Ohrožení pramenící z fyzikálních a chemických vlastností:
Nejsou klasiﬁkovány.
Ohrožení pro člověka:
Neuvádí se.
Ohrožení pro životní prostředí:
Aquatic Acute 1 – Vytváří ohrožení pro vodní prostředí, akutní nebezpečí, kategorie 1
H400 – Vysoce toxický pro vodní organismy.
Aquatic Chronic 1 – Vytváří ohrožení pro vodní prostředí, chronické nebezpečí kategorie 1
H410 – Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.
Ředění: 5ml na 1l vody
Balení koncentrátu: 5ml, určeno pro ošetření cca
25m2 plochy
30ml, určeno pro ošetření cca
150m2 plochy
250ml, určeno pro ošetření cca 1.250m2 plochy
500ml, určeno pro ošetření cca 2.500m2 plochy
1.000ml, určeno pro ošetření cca 5.000m2 plochy
5.000ml, určeno pro ošetření cca 25.000m2 plochy
10.000ml, určeno pro ošetření cca 50.000m2 plochy
Balení je opatřeno integrovanou odměrkou pro snadné a přesné ředěni.
Určeno pro proﬁ použití
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VIGONEZ NEPTUNE Sprej
k hubení pavouků

Detailní popis produktu:
VIGONEZ NEPTUN K HUBENÍ PAVOUKŮ A LIKVIDACI PAVUČIN
Jedná se o jediný přípravek tohoto typu dostupný na trhu. Většina lidí totiž považuje za věčný problém pavučiny
a ne pavouky. Z tohoto důvodu jsme vyvinuli přípravek, který účinně a dlouhodobě řeší problém s pavouky
a jimi vytvářenými pavučinami.
Přípravek je určen k likvidaci pavouků v uzavřených prostorách, ve venkovním prostředí
a v hospodářských objektech.
Díky dlouhotrvajícímu reziduálnímu efektu spolehlivě hubí dospělé pavouky i jejich larvy a chrání
tak ošetřená místa před vytvářením pavučin.
Součástí spreje je také pružná hadička se speciální koncovkou. Její konstrukce umožňuje aplikovat
přípravek i do běžně nepřístupných míst a vyvolat jeho rozptyl.
Vlastnosti:
* Má okamžitý a dlouhotrvající rezidualní efekt, působící na pavouky a jejich larvy.
* Přípravek je bezpečný po zředění - neusazuje se v organismu a svými účinky neohrožuje savce a ptáky
* Je bezbarvý, nezanechává skvrny a viditelné usazeniny.
* Je bez zápachu a šetrný ke svému okolí.
Typ nebezpečnosti:
Ohrožení vyplývající z fyzicko chemických vlastností:
Aerosol 1 – Aerosolový výrobek, extrémně hořlavý, kategorie ohrožení 1
H222 – Extrémně hořlavý aerosol.
H229 – Nádobka je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
Ohrožení pro člověka:
Eye Irrit. 2 – Těžké poškození/podráždění očí, kategorie ohrožení 2
H319 – Způsobuje vážné podráždění očí.
STOT SE 3 – Toxicita pro cílové orgány – jednorázová expozice, kategorie ohrožení 3
H336 – Může působit ospalost nebo závratě.
EUH208 – Obsahuje permethrin. Může vyvolat alergickou reakci.
Ohrožení pro životní prostředí:
Aquatic Acute 1 – Vytváří ohrožení pro vodní prostředí, akutní nebezpečí, kategorie 1
H400 - Vysoce toxický pro vodní organismy.
Aquatic Chronic 1 – Vytváří ohrožení pro vodní prostředí, chronické nebezpečí, kategorie 1
H410 – Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.
Balení spreje: 200ml, 400ml, 600ml.
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VIGONEZ NEPTUNE Koncentrát
na hubení pavouků

Detailní popis produktu:
Jedná se o jediný přípravek tohoto typu dostupný na trhu.
Většina lidí totiž považuje za věčný problém pavučiny a ne pavouky.
Z tohoto důvodu jsme vyvinuli přípravek, který účinně a dlouhodobě řeší
problém s pavouky a jimi vytvářenými pavučinami.
Přípravek je určen k likvidaci pavouků v uzavřených prostorách,
ve venkovním prostředí a v hospodářských objektech.
Díky dlouhotrvajícímu reziduálnímu efektu spolehlivě hubí dospělé pavouky
i jejich larvy a chrání tak ošetřená místa před vytvářením pavučin.
Koncentrát je určen pro rozsáhlejší prostory.
Vlastnosti:
* Má okamžitý a dlouhotrvající rezidualní efekt, působící na pavouky
a jejich larvy.
* Přípravek je bezpečný po zředění - neusazuje se v organismu
a svými účinky neohrožuje savce a ptáky.
* Je bezbarvý, nezanechává skvrny a viditelné usazeniny.
* Je bez zápachu a šetrný ke svému okolí.
Typ nebezpečnosti:
Ohrožení pramenící z fyzikálních a chemických vlastností:
Nejsou klasiﬁkovány.
Ohrožení pro člověka:
Neuvádí se.
Ohrožení pro životní prostředí:
Aquatic Acute 1 – Vytváří ohrožení pro vodní prostředí, akutní nebezpečí, kategorie 1
H400 - Vysoce toxický pro vodní organismy.
Aquatic Chronic 1 – Vytváří ohrožení pro vodní prostředí, chronické nebezpečí, kategorie 1
H410 – Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky
Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.
Ředění: 5ml na 1l vody
Balení koncentrátu: 5ml, určeno pro ošetření cca
25m2 plochy
30ml, určeno pro ošetření cca
150m2 plochy
250ml, určeno pro ošetření cca 1.250m2 plochy
500ml, určeno pro ošetření cca 2.500m2 plochy
1.000ml, určeno pro ošetření cca 5.000m2 plochy
5.000ml, určeno pro ošetření cca 25.000m2 plochy
10.000ml, určeno pro ošetření cca 50.000m2 plochy
Balení je opatřeno integrovanou odměrkou pro snadné a přesné ředěni.
Určeno pro proﬁ použití
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VIGONEZ NEPTUNE Sprej
na hubení lezoucího hmyzu

Detailní popis produktu:
Vigonez NEPTUN Sprej na hubení lezoucího hmyzu.
Přípravek ve spreji na hubení lezoucího hmyzu (mravenci, rusi domácí, švábi, blechy, štěnice, atp.) a jeho larev
v uzavřených prostorách, ve venkovním prostředí a v hospodářských budovách.
100% úmrtnost do dvou dnů od použití přípravku dle testů účinnosti.
Vlastnosti:
- Okamžitý a dlouhotrvající účinek
- Nezanechává skvrny, nešpiní a je šetrný k okolí
- Působí preventivně proti hmyzu
- Pronikne i do nepřístupných míst
- Šetrný ke svému okolí
- Okamžitý a dlouhotrvající reziduální efekt, působící na hmyz a jeho larvy
- Nezanechává skvrny ani viditelné usazeniny
- Hadička se speciální koncovkou umožňuje aplikovat přípravek i do nepřístupných míst a způsobit jeho rozptyl
Typ nebezpečnosti:
Ohrožení vyplývající z fyzicko chemických vlastností:
Aerosol 1 – Aerosolový výrobek, extrémně hořlavý, kategorie ohrožení 1
H222 – Extrémně hořlavý aerosol.
H229 – Nádobka je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
Ohrožení pro člověka:
Eye Irrit. 2 – Těžké poškození/podráždění očí, kategorie ohrožení 2
H319 – Způsobuje vážné podráždění očí.
STOT SE 3 – Toxicita pro cílové orgány – jednorázová expozice, kategorie ohrožení 3
H336 – Může působit ospalost nebo závratě.
EUH208 – Obsahuje permethrin. Může vyvolat alergickou reakci.
Ohrožení pro životní prostředí:
Aquatic Acute 1 – Vytváří ohrožení pro vodní prostředí, akutní nebezpečí, kategorie 1
H400 - Vysoce toxický pro vodní organismy.
Aquatic Chronic 1 – Vytváří ohrožení pro vodní prostředí, chronické nebezpečí, kategorie 1
H410 – Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte
označení a informace o přípravku.
Balení spreje: 200ml
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VIGONEZ NEPTUNE Koncentrát
na hubení lezoucího hmyzu

Detailní popis produktu:
Preparát je určen na hubení lezoucího hmyzu (mravenci, švábi, rusi,
blechy, štěnice atp.) a jejich larev v hospodářských budovách, uzavřených
a otevřených prostorách. Přípravek je bez zápachu a šetrný
ke svému okolí. Preparát má okamžitý a dlouhotrvající reziduální efekt,
působící na hmyz a jeho larvy. Jelikož je bezbarvý,nezanechává
na povrchu skvrny a viditelné usazeniny. Přípravek je bezpečný
po zředění - neusazuje se v organismu a svými účinky neohrožuje
savce a ptáky. Je dostupný jako koncentrát pro rozsáhlejší prostory.
Typ nebezpečnosti:
Ohrožení pramenící z fyzikálních a chemických vlastností:
Nejsou klasiﬁkovány.

Ohrožení pro člověka:
Acute Tox. 4, H332 Zdraví škodlivý při vdechování.
Acute Tox. 4, H302 Zdraví škodlivý při požití.
STOT SE 3, H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
Ohrožení pro životní prostředí:
Aquatic Acute 1 – Vytváří ohrožení pro vodní prostředí, akutní nebezpečí, kategorie 1
H400 – Vysoce toxický pro vodní organismy.
Aquatic Chronic 1 – Vytváří ohrožení pro vodní prostředí, chronické nebezpečí kategorie 1
H410 – Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.
Ředění: 5ml na 1l vody
Balení koncentrátu: 5ml, určeno pro ošetření cca
25m2 plochy
30ml, určeno pro ošetření cca
150m2 plochy
250ml, určeno pro ošetření cca 1.250m2 plochy
500ml, určeno pro ošetření cca 2.500m2 plochy
1.000ml, určeno pro ošetření cca 5.000m2 plochy
5.000ml, určeno pro ošetření cca 25.000m2 plochy
10.000ml, určeno pro ošetření cca 50.000m2 plochy
Balení je opatřeno integrovanou odměrkou pro snadné a přesné ředěni.
Určeno pro proﬁ použití
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VIGONEZ NEPTUNE Prášek
k hubení mravenců a brouků
Detailní popis produktu:
VIGONEZ NEPTUN PRÁŠEK NA HUBENÍ MRAVENCŮ A BROUKŮ
Prášek působí na mravence, brouky atp. (a jejich larvy).
Aplikuje se uvnitř i ve vnějších prostorách - zejména na terasách, v altánech a cestičkách.
V případě používání ve venkovním prostředí hubí také mravence faraony.
Přípravek se ve formě prášku je velmi účinný i v běžně nedostupných místech
(boazérie, podlahové lišty, mezery a mraveniště).
* Prášek má okamžitý a dlouhotrvající reziduální efekt, působící na hmyz a jeho larvy.
* Je bezpečný - neusazuje se v organismu a svými účinky neohrožuje savce a ptáky.
* Je bez zápachu a šetrný ke svému okolí.

PŘEDNOSTI:
- Okamžitý a dlouhotrvající účinek
- Pronikne i do nepřístupných míst
- Přípravek bez zápachu v prášku
- Je neuvěřitelně účinný
- Nejúčinnější metoda hubení mravenců a brouků
VLASTNOSTI:
VIGONEZ NEPTUNE – přípravek v prášku je určen k hubení mravenců a brouků:
- jedná se o biocidní výrobek obsahující permethrin 0,5g/100g produktu,
- připraven k použití, přípravek bez zápachu v prášku slouží k hubení mravenců (také faraónů)
a brouků včetně jejich larev Aplikuje se uvnitř i zevnitř prostor - zejména na terasách, v altánech,
cestičkách a také v hospodářských budovách,
- okamžitý a dlouhotrvající účinek, což omezuje přítomnost hmyzu,
- přípravek je bez zápachu a neusazuje se v organismu,-pronikne i do běžně nedostupných míst
(boazérie, podlahové lišty, škvíry a mraveniště-je neuvěřitelně účinný, 100g přípravku ošetří plochu
o rozloze 100m².
ZPŮSOB POUŽITÍ:
Přípravek na hubení mravenců a brouků je připraven k použití. Před aplikací pootočte víčkem do takové
polohy, aby se jeho velký otvor nacházel nad místem s nápisem PRESS a poté vtlačte dovnitř.
Po použití zasuňte otvor. Pokud používáte přípravek ve venkovním prostředí, můžete vytvořit práškové
zábrany přes které se hmyz nedostane na druhou stranu. Prášek působí okamžitě a používá
se následovně: 100g prášku na 100 m². V případě výskytu většího množství hmyzu je třeba 100 g přípravku
použít pouze na 50m². Vigonez Neptune – prášek k hubení mravenců a brouků se může aplikovat
v bytových prostorách, kancelářích, školách, nemocnicích, jak rovněž ve venkovním prostředí,
zejména na terasách, altánech a v zahrádkářských koloniích.
Obsah H - vět znázorňujících riziko:
H410 - Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Obsah P - vět a pokyny pro bezpečné nakládání s přípravky:
P102 – Uchovávejte mimo dosah dětí.
P273 – Zabraňte uvolňování do životního prostředí.
P391 – Uniklý produkt seberte.
P501– Odstranění obsahu/obalu svěřte ﬁrmě s příslušným oprávněním a v souladu s předpisy.
Jedná se o biocidní výrobek.
Povolení:
Obsahuje permethrin 0,5g/100g
Balení: 100g
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VIGONEZ NEPTUNE Prášek
k hubení švábů a rusů
Detailní popis produktu:
Preparát je určen na hubení švábů a rusů a jejich larev uvnitř i zevnitř.
Prášek je velmi účinný, jelikož 100g balení stačí na 100 m2 plochy.
Působí okamžitě (na rozdíl od spousty přípravků působicích se zpožděním)
a má dlouhotrvající reziduální efekt, který několik měsíců preventivně ochrání
před opětovným výskytem hmyzu. Přípravek je bez zápachu, a díky tomu je šetrný
ke svému okolí. Prášek se velmi jednoduše dostane do běžně nepřístupných míst
jako boazérie, podlahové lišty a mezery! Preparát obsahuje silně působící aktivní složku.
* Prášek má okamžitý a dlouhotrvající reziduální efekt, působící na hmyz a jeho larvy.
* Je bezpečný - neusazuje se v organismu a svými účinky neohrožuje savce a ptáky.
* Je bez zápachu a šetrný ke svému okolí.

PŘEDNOSTI:
- Okamžitý a dlouhotrvající účinek
- Pronikne i do nepřístupných míst
- Přípravek bez zápachu v prášku
- Je neuvěřitelně účinný
- Nejúčinnější metoda hubení švábů, rusů a brouků
VLASTNOSTI:
VIGONEZ NEPTUNE – přípravek v prášku je určen k hubení švábů a rusů:
- jedná se o biocidní výrobek obsahující permethrin 0,5g/100g produktu,
- připraven k použití, přípravek bez zápachu v prášku slouží k hubení švábů a rusů včetně jejich larev.
Aplikuje se uvnitř i zevnitř prostor - zejména na terasách, v altánech, cestičkách ataké v hospodářských
budovách,
- okamžitý a dlouhotrvající účinek, což omezuje přítomnost hmyzu,
- přípravek je bez zápachu a neusazuje se v organismu,
- pronikne i do běžně nedostupných míst (boazérie, podlahové lišty, škvíry)
- je neuvěřitelně účinný, 100g přípravku ošetří plochu o rozloze 100m².
ZPŮSOB POUŽITÍ:
Přípravek na hubení švábů a rusů je připraven k použití. Před aplikací pootočte víčkem dotakové polohy,
aby se jeho velký otvor nacházel nad místem s nápisem PRESS a poté vtlačtedovnitř. Po použití zasuňte otvor.
Pokud používáte přípravek ve venkovním prostředí, můžete vytvořit práškové zábrany přes které se hmyz
nedostane na druhou stranu. Prášek působí okamžitě a používá se následovně: 100g prášku na 100 m².
V případě výskytu většího množství hmyzu je třeba 100 g přípravku použít pouze na 50m².
Vigonez Neptune – prášek k hubení švábů a rusů se může aplikovat v bytových prostorách,kancelářích,
školách, nemocnicích, jak rovněž ve venkovním prostředí, zejména na terasách,altánech
a v zahrádkářských koloniích.
Obsah H - vět znázorňujících riziko:
H410 - Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky
Obsah P - vět a pokyny pro bezpečné nakládání s přípravky:
P102 – Uchovávejte mimo dosah dětí.
P273 – Zabraňte uvolňování do životního prostředí.
P391 – Uniklý produkt seberte.
P501– Odstranění obsahu/obalu svěřte ﬁrmě s příslušným oprávněním a v souladu s předpisy.
Jedná se o biocidní výrobek.
Povolení:
Obsahuje permethrin 0,5g/100g
Balení: 100g
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VIGONEZ NEPTUNE Sprej
k hubení létajícího hmyzu

Detailní popis produktu:
VIGONEZ NEPTUN KONCENTRÁT K HUBENÍ LÉTAJÍCÍHO HMYZU
Přípravek je určen k hubení létajícího hmyzu (mouchy, komáři, muchničky, noční motýli atp.) a jejich larev
v hospodářských budovách, uzavřených a otevřených prostorách.
Preparát má okamžitý a dlouhotrvající reziduální efekt působící na hmyz a jeho larvy, které zcela vyhubí.
Sprej je určen pro menší plochy.
Vlastnosti:
* Preparát má okamžitý a dlouhotrvající reziduální efekt, působící na hmyz a jeho larvy.
* Je bezpečný po zředění - neusazuje se v organismu a svými účinky neohrožuje savce a ptáky.
* Je bez zápachu a šetrný ke svému okolí.
* Jelikož je bezbarvý, nezanechává skvrny a viditelné usazeniny.
Typ nebezpečnosti:
Ohrožení vyplývající z fyzicko chemických vlastností:
Aerosol 1 – Aerosolový výrobek, extrémně hořlavý, kategorie ohrožení 1
H222 – Extrémně hořlavý aerosol.
H229 – Nádobka je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
Ohrožení pro člověka:
Eye Irrit. 2 – Těžké poškození/podráždění očí, kategorie ohrožení 2
H319 – Způsobuje vážné podráždění očí.
STOT SE 3 – Toxicita pro cílové orgány – jednorázová expozice, kategorie ohrožení 3
H336 – Může působit ospalost nebo závratě.
EUH208 – Obsahuje permethrin. Může vyvolat alergickou reakci.
Ohrožení pro životní prostředí:
Aquatic Acute 1 – Vytváří ohrožení pro vodní prostředí, akutní nebezpečí, kategorie 1
H400 - Vysoce toxický pro vodní organismy.
Aquatic Chronic 1 – Vytváří ohrožení pro vodní prostředí, chronické nebezpečí, kategorie 1
H410 – Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.
Balení spreje: 200ml
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VIGONEZ NEPTUNE Koncentrát
na hubení létajícího hmyzu

Detailní popis produktu:
Přípravek je určen k hubení létajícího hmyzu (mouchy, komáři, muchničky,
noční motýli atp.) a jejich larev v hospodářských budovách, uzavřených
a otevřených prostorách. Preparát má okamžitý a dlouhotrvající reziduální
efekt působící na hmyz a jeho larvy, které zcela vyhubí.
Koncentrát je určen pro rozsáhlejší prostory.
Vlastnosti:
* Preparát má okamžitý a dlouhotrvající reziduální efekt, působící
na hmyz a jeho larvy.
* Je bezpečný po zředění - neusazuje se v organismu a svými účinky
neohrožuje savce a ptáky.
* Je bez zápachu a šetrný ke svému okolí.
* Jelikož je bezbarvý, nezanechává skvrny a viditelné usazeniny.
Typ nebezpečnosti:
Ohrožení pramenící z fyzikálních a chemických vlastností:
Nejsou klasiﬁkovány.
Ohrožení pro člověka:
Neuvádí se.
Ohrožení pro životní prostředí:
Aquatic Acute 1 – Vytváří ohrožení pro vodní prostředí, akutní nebezpečí, kategorie 1
H400 - Vysoce toxický pro vodní organismy.
Aquatic Chronic 1 – Vytváří ohrožení pro vodní prostředí, chronické nebezpečí, kategorie 1
H410 – Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.
Ředění: 5ml na 1l vody
Balení koncentrátu: 5ml, určeno pro ošetření cca
25m2 plochy
30ml, určeno pro ošetření cca
150m2 plochy
250ml, určeno pro ošetření cca 1.250m2 plochy
500ml, určeno pro ošetření cca 2.500m2 plochy
1.000ml, určeno pro ošetření cca 5.000m2 plochy
5.000ml, určeno pro ošetření cca 25.000m2 plochy
10.000ml, určeno pro ošetření cca 50.000m2 plochy
Balení je opatřeno integrovanou odměrkou pro snadné a přesné ředěni.
Určeno pro proﬁ použití
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VIGONEZ URAN ECO Past
na slimáky s atraktantem

Detailní popis produktu:
PASTI NA SLIMÁKY VIGONEZ URAN ECO s atraktanty (látky přitahující slimáky)
je velmi efektivní a snadno použitelné zařízení. Jsou bezpečné pro životní prostředí, neobsahují škodlivé
chemikálie a dobře se hodí do zahrady.
Jako návnadu je vhodné použít pivo, které v kombinaci s atraktanty láká slimáky 20krát silněji než samotné pivo.
Lapač lze opakovaně používat po předchozím vyprázdnění a čištění. Chrání proti slimákům asi 20m2 zahrady.
Způsob použití: 300ml piva na 1-2 kapky atraktantu
Balení: 1ks, 2ks, 3ks včetně atraktantu

VIGONEZ URAN ECO Atraktant
do pasti na slimáky
Detailní popis produktu:
PASTI NA SLIMÁKY VIGONEZ URAN ECO s atraktanty (látky přitahující slimáky)
je velmi efektivní a snadno použitelné zařízení. Jsou bezpečné
pro životní prostředí, neobsahují škodlivé chemikálie a dobře se hodí do zahrady.
Jako návnadu je vhodné použít pivo, které v kombinaci s atraktanty láká slimáky
20krát silněji než samotné pivo.
Lapač lze opakovaně používat po předchozím vyprázdnění a čištění.
Chrání proti slimákům asi 20m2 zahrady.
Způsob použití: 300ml piva na 1-2 kapky atraktantu
Balení atraktantu: 4ks
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VIGONEZ URAN ECO Lep
vnitřní
Detailní popis produktu:
LEPOVÉ PÁSY VIGONEZ URAN ECO vnitřní zajišťují ochranu rostlin před škodlivým
hmyzem - mšicemi, dvoukřídlými či molicemi.
Zároveň velmi účinně vábí mnoho jiných druhů škůdců.
Vnitřní lepové pásy (7x14cm) jsou vhodné na pokojové rostliny a interiérové použití.
Jejich použití je velmi jednoduché.
Lepové pásy Vigonez ECO jsou netoxické a fungují jako dokonalý
preventivní prostředek.
Hodí se k monitoringu výskytu škůdců pomocí jeho odchytávání.
Balení 7x14cm: 5ks, 10ks, 15ks.

VIGONEZ URAN ECO Lep
venkovní

Detailní popis produktu:
LEPOVÉ PÁSY VIGONEZ URAN ECO venkovní zajišťují ochranu
stromů před škodlivým hmyzem - mšicemi, dvoukřídlými či molicemi.
Zároveň velmi účinně vábí mnoho jiných druhů škůdců.
Lepové pásy venkovní (17x24cm) se používají na stromy,
vzrostlé okrasné keře apod.
Jejich použití je velmi jednoduché. Věší se na stromy pomocí drátků,
které jsou součástí balení. Lepy jsou odolné vůči slunci a dešti.
Lepové pásy venkovní Vigonez ECO jsou netoxické a fungují jako
dokonalý preventivní prostředek. Hodí se k monitoringu výskytu
škůdců pomocí jeho odchytávání.
Balení 17x24cm: 5ks, 10ks, 15ks.
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VIGONEZ URAN ECO Mucholapka
plochá a kulatá

Balení mucholapek plochých: 30ks, 50ks, 80ks.

Balení mucholapek kulatých: 24ks, 100ks.

Detailní popis produktu:
LEP NA MOUCHY VIGONEZ URAN ECO obsahuje silné lepidlo odolné vůči dlouhodobému
působení slunečního světla, větru, vody nebo srážek. Speciﬁcké složení lepu velmi účinně láká
mnoho druhů škodlivého hmyzu, nejen mouchy.
Lepy lze zavěsit na místo výskytu hmyzu. Nevěšte je nad jídlo, či neumisťujte v bezprostřední
blízkosti potravin.
Lepy jsou netoxické.
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VIGONEZ URAN ECO Muškolapka
PAST ZALOŽENÁ VÝHRADNĚ NA PŘÍRODNÍCH SUROVINÁCH

Past je určena ke sledování aktivity ovocné mušky
(Drosophila melanogaster) v obytných místnostech,
restauracích, cukrárnách, obchodech a veřejných
službách.
Poskytuje vynikající ochranu díky speciálnímu
designu lapače a jedinečnému složení tekutiny.

JAK POUŽÍVAT:
1. Aktivujte lapač zatažením za rukojeť ve tvaru listu.
List musí být zcela odloupnutý.
Jinak bude past méně účinná.
2. Otevřte láhev s tekutinou.
3. Nalijte celou kapalinu do pasti. Neřeďte
tekutinu vodou!
4. Umístěte past do bezprostřední blízkosti
nahromadění hmyzu.
5. Nevyprázdňujte pasti.
6. Po 30 dnech zahoďte past a nahraďte ji novou.

OTEVŘÍT

VÝSTRAHY UCHOVÁVÁNÍ:
Uchovávejte při teplotě: 5°C - 40°C.
OBSAH:
1x lapač
1x 15 ml monitorovací tekutiny

POSKYTUJE VYNIKAJÍCÍ OCHRANU DÍKY SPECIÁLNÍ KONSTRUKCI PASTI
A JEDINEČNÉMU SLOŽENÍ TEKUTINY
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PASTA VIGONEZ MARS 25
k hubení hlodavců
PASTA VIGONEZ MARS 25
Složení – 100 g produktu obsahuje:
Brodifakum (č. CAS 56073-10-0) 0,0025 g
Benzoesan denatotium
0,001 g
Chuťové látky a neutrální suroviny do 100 g
IDENTIFIKACE OHROŽENÍ
H373 Může způsobit poškození orgánů (KRVE)
při dlouhodobé nebo opakované expozici.
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P301 + 310 V PŘÍPADĚ POŽITÍ: Okamžitě volejte
TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P308 + P313 V PŘÍPADĚ expozice nebo podezření na ní:
Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 Odstraňte obsah v souladu s platnými předpisy.
BIOCIDNÍ PŘÍPRAVEK (PT14) - Povolení č. CZ-0020871-0000
CHARAKTERISTIKA:
PASTA VIGONEZ MARS 25 je připravená k použití návnada
proti hlodavcům obsahující aktivní látku proti srážlivosti
brodifakum, působící proti myším domácím (Mus musculus)
a potkanům (Rattus norvegicus) už po prvním požití. Přípravek
se skládá z „čerstvé pasty“, obzvlášť atraktivní a chutné pro
všechny druhy hlodavců uvedené v návodu. Preparát nijak
neupozorní ani nevyplaší jiné členy populace hlodavců.
PASTA VIGONEZ MARS 25 obsahuje hořkou látku zabraňující případnému požití dětmi.
PASTA VIGONEZ MARS 25 se může používat uvnitř budov a v jejich okolí, v soukromých domech, sklepech,
garážích, hospodářských objektech a zahradách v okolí rodinných domků.
URČENÍ:
Myši domácí (Mus musculus), dospělé a mladé, potkani (Rattus norvegicus), dospělé a mladé.
DÁVKOVÁNÍ A ZPŮSOB POUŽITÍ:
Uvnitř budov, k hubení populace myši domácích (Mus musculus). Na jednu nástrahovou stanici se používá
20-40 g PASTY VIGONEZ MARS 25, což odpovídá 2-4 připraveným k použití návnad pro hlodavce, každá
po 10 g. Pokud je třeba více než jedna stanice, při rozmísťování stanic na vzdálenosti 10 – 15 metrů, minimální
vzdálenost mezi jednotlivými stanicemi by měla být 5 metrů. Nástrahové stanice je třeba kontrolovat
minimálně co 2-3 dny na počátku deratizace, zatímco v pozdějším období nejméně jednou týdně za účelem
zjištění, zda návnada je konzumována, zda stanice s návnadou jsou netknuté, popřípadě odstranit těla hlodavců.
V případě potřeby je třeba doplnit návnadu.
Uvnitř a kolem budov, k hubení populace potkanů (Rattus norvegicus). Na jednu nástrahovou stanici se
používá 100-200 g PASTY VIGONEZ MARS 25, což odpovídá 10-20 připraveným k použití návnad pro
hlodavce, každá po 10 g. Pokud je třeba více než jedna stanice, při rozmísťování stanic na vzdálenosti
10 – 15 metrů, minimální vzdálenost mezi jednotlivými stanicemi by měla být 5 metrů. Stanice se musí
nacházet v místech, kde nehrozí jejich zaplavení vodou. V případě, že některá z návnad byla poškozená vodou
nebo znečištěná, je nutno ji vyměnit. Nástrahové stanice je třeba kontrolovat výhradně co 5 do 7 dnů
na počátku deratizace, zatímco v pozdějším období nejméně jednou týdně za účelem zjištění, zda návnada
je konzumována, zda stanice s návnadou jsou netknuté, popřípadě odstranit těla hlodavců.
V případě potřeby je třeba doplnit návnadu.
Obsah: 150 g
(obsahuje připravené k použití návnady z čerstvé pasty proti hlodavcům o hmotnosti 10 gramů
v potravinářském papíru)
Expirace: 24 měsíce

VAROVÁNÍ GHS08
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VIGONEZ
NÁS BAVÍ, PROTOŽE TOHO VÁS ZBAVÍ

Distribuce v ČR a SR:
VIGONEZ s.r.o.
DIČ: CZ07578750
U Cukrovaru1359/18
747 05 Opava 5
Tel.: +420 553 624 608
Mobil: +420 728 592 811
www.vigonez.cz
vigonez@vigonez.cz
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