Vigonez NEPTUN Sprej na hubení vos a sršňů
PŘEDNOSTI:
- Okamžitý a dlouhotrvající účinek
- Nezanechává skvrny, nešpiní a je šetrný k okolí
- Působí preventivně proti hmyzu
- Pronikne i do nepřístupných míst
VLASTNOSTI:
- VIGONEZ NEPTUNE – přípravek ve spreji je určen k hubení vos, sršňů a jejich larev
- obsahuje následující látky: : tetramethrin 3g/1000g, permethrin 6g/1000g,
piperonylbutoxid 5g/1000g
- šetrný ke svému okolí
- 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
ZPŮSOB POUŽITÍ:
Přípravek ve spreji na hubení vos, sršňů a jejich larev v uzavřených prostorách, ve venkovním
prostředí a v hospodářských budovách. Před aplikací je třeba zajistit, aby nedošlo ke kontaktu
přípravku s potravinami. Před použitím nádobkou pořádně zatřepejte, poté sundejte vršek,
vyndejte hadičku (lze používat i bez hadičky) a nasaďte ji na vyčnívající koncovku hlavice.
Potom je třeba aplikovat postřik v místech výskytu hmyzu. Během aplikace přípravku přímo
na hnízdo je třeba vsunout hadičku dovnitř. Biocidní efekt se projeví po 24 hodinách po
postřiku. V případě výskytu většího množství hmyzu je třeba postřik zopakovat. Preparát se
doporučuje používat brzy ráno nebo pozdě večer, kdy je hmyz méně aktivní.
Způsob nakládání s odpady: Odpad se nesmí dostat do kanalizace. Zabránit znečištění
povrchových a podzemích vod. Neskladovat na komunálních skládkách. Kód odpadu: 16 05
04 * Plyny v nádobách (včetně halonů) obsahující nebezpečné látky.
Způsob nakládání s baleními obsahujícími zbytky nebezpečných látek nebo jimi
znečištěné: Likvidaci obalů třeba provést ve vhodných, oprávněných k této činnosti
spalovnách nebo jiných vhodných závodech zabývajících se likvidací odpadů v souladu
s platnými předpisy. Kód odpadu: 15 01 10* Balení obsahující zbytky nebezpečných látek
nebo jimi znečištěné.
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si
vždy přečtěte označení a informace o přípravku“. Před aplikací přípravku je třeba odstranit
všechny nezajištěné ochranným obalem potraviny, krmiva, nádoby a předměty přicházející do
kontaktu s potravinami. Je třeba vyvést zvířata. Neznečišťovat během aplikace: jídlo, nápoje a
nádobí (nádoby) určené k jejich skladování. Stěny postříkané přípravkem zajistit před malými
dětmi. Během postřiku nevdechovat výpary přípravku, nejíst, nepít, nekouřit. Po provedení
aplikace důkladně umýt ruce vodou s mýdlem. Chránit oči a pokožku před kontaktem
s přípravkem, v případě zasažení omýt velkým množstvím vody. Pokud došlo k použití
přípravku v prostorách, kde často pobývají lidé, je třeba důkladně vyvětrat. Produkt je třeba
skladovat na místě nepřístupném pro děti a zvířata.
PRVNÍ POMOC:
Potřísnění kůže: Odložte kontaminovaný oděv. Zasažené části pokožky důkladně omývejte
vodou s mýdlem. V případě zarudnutí pokožky okamžitě kontaktujte lékaře.

Zasažení očí: Zasažené oči je třeba proplachovat proudem vody po dobu cca 15 minut. Nutná
je kontrola u očního lékaře. Bez konzultace s očním lékařem nepoužívejte žádné kapky ani
masti.
Při nadýchání: Je třeba okamžitě otevřít okna a zamořenou místnost vyvětrat Postiženého
vyveďte ze zamořeného prostředí na čerstvý vzduch. Každopádně je vhodné kontaktovat
lékaře.
Náhodné požití: Důkladně vypláchnout ústa vodou. Nevyvolávat zvracení a okamžitě
vyhledat lékařskou pomoc, popřípadě kontaktovat nejbližší toxikologické informační
středisko.
Vedlejší účinky: Může vyvolávat nevolnost a závratě.
Podrobnější informace ohledně skladování výrobku:
Uchovávejte mimo dosah dětí a odděleně od potravin, nápojů a krmiv pro zvířata. Skladujte
v originálním balení, v chladném a dobře větraném místě.
Výstražné slovo: NEBEZPEČÍ
H222 – Extrémně hořlavý aerosol.
H229 – Nádobka je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H319 – Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 – Může působit ospalost nebo závratě.
H410 – Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
EUH208 – Obsahuje permethrin. Může vyvolat alergickou reakci.
P102 – Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 – Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji
zapálení. Zákaz kouření.
P211 – Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 – Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P410+P412 – Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C/122°F.
P501 – Odstranění obsahu/obalu svěřte firmě s příslušným oprávněním a v souladu s
předpisy.
Jedná se o biocidní výrobek.
Povolení: MZDR 48339/2018/SOZ
Obsah balení: 200 ml 400ml a 600ml
Datum výroby: uveden zespodu balení
Minimální trvanlivost: 2 roky od data výroby
Číslo šarže: uvedeno zespodu balení
Odpovědný zástupce v ČR:
VIGONEZ s.r.o.U Cukrovaru 1359/18, PSČ 747 05, tel. 553624608, mobil: 602531196
Výstražné symboly/symboly nebezpečnosti (piktogramy) a nápisy určující jejich význam:

GHS07

GHS02

GHS09

