
 

BIOCIDNÍ PŘÍPRAVEK 

ATAK Mravenci spinosad 
 

Před použitím si přečtěte přiložené pokyny 
 

Insekticidní přípravek proti mravencům ve formě nástrahy k přímému použití, určený pro širokou veřejnost, 
profesionály a vyškolených profesionálů, vhodný pro vnější a vnitřní aplikaci v budovách a kolem nich. 

   

Název a množství 
účinné látky: 

 Spinosad (CAS č. 168316-95-8) 0,8 g.kg-1 

 

H412  Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 

 

P273  Zabraňte uvolnění do životního prostředí. 

P501  Odstraňte obal do sběrného místa pro problematické látky nebo do autorizovaného 
sběrného místa pro nebezpečný odpad. 

  Odstraňte obsah do sběrného dvora pro problematické látky nebo do autorizovaného 
sběrného dvora pro nebezpečný odpad.  

 
Držitel povolení:  Detia Freyberg GmbH  

Dr.-Werner-Freyberg-Str.11 
69514 Laudenbach 
Německo  

   
Číslo povolení:  CZ-2015-0002  
Balení:  1–2 plechové krabičky s nástrahou k přímému použití, předem 

naplněné tekutou nástrahou na celulózové podložce, v blistrovém 
obalu s vnějším obalem z lepenky. 

Číslo šarže:                 uvedeno na obalu 
Podmínky skladováni a 
trvanlivost:    

 Doba skladovatelnosti 24 měsíců. 
Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. 
Produkt skladujte na chladném a suchém místě. 

 
NÁVOD K POUŽITÍ 
 
Přípravek aplikujte ve formě kryté nástrahy k přímému použití v plechové krabičce obsahující celulózovou 
vložku namočenou v roztoku přípravku na hubení mravenců (mravenec obecný, dospělci a larvy).  Položte 
přípravek přímo na cestičky mravenců a nechte ho tam po dobu 6-8 týdnů, nebo dokud nebude patrné 
(viditelné), že se mravenci na místě již nevyskytují.  



Při nízkém zamoření položte 1 krabičku s nástrahou na 12 m², při silném zamoření použijte 2 krabičky s 
nástrahou na 12 m². 

Vyvarujte se zbytečného kontaktu s přípravkem. Plechovou krabičku s nástrahou neotevírejte silou. Použijte 
nejvýše 2 nástrahy na 12m² a neaplikujte více než 11 z ošetření přípravkem ročně. Používejte pouze na místech, 
která nepřichází do styku s vodou, tj. místa chráněna před deštěm, záplavami a vodou při čištění. Nepoužívejte 
nástrahy na povrchy, které by mohly přijít do styku s potravinami, krmivy a nápoji. Pokud je nutná lékařská 
pomoc, mějte připraven obal nebo štítek. Udržujte mimo dosah dětí. 

 

PRVNÍ POMOC 
 
První pomoc při zasažení kůže: opláchněte vodou 
První pomoc při zasažení očí: několik minut vyplachovat vodou. 
První pomoc při náhodném 
požití: 

volejte Toxikologické informační středisko (tel. 224 91 92 93 nebo 224 91 
54 02) nebo lékaře. 

V případě nehody:  
 
 

Volejte Toxikologické informační středisko (tel. 224 91 92 93 nebo 224 91 
54 02) nebo lékaře. 

Pokyny týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření: 
Symptomatická léčba 
 
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 
 
 
LIKVIDACE PŘÍPRAVKU A JEHO OBALU 
 
Zbytky biocidního přípravku musí být zlikvidovány v souladu s rámcovou směrnicí o odpadech (2008/98 / ES) a 
Evropským katalogem odpadů, jakož i s národními a regionálními předpisy.  Ponechte biocidní přípravek v 
původním obalu. Nemíchejte s jiným odpadem. S kontejnery na odpad obsahujícími zbytky přípravku je třeba 
odpovídajícím způsobem zacházet. 
 
DALŠÍ INFORMACE 
 
V případě snížené účinnosti nebo podezření na vznik rezistence okamžitě přestaňte přípravek používat a 
kontaktujte profesionálního deratizéra. Aby se snížilo riziko vzniku rezistence, měly by se střídavě používat 
přípravky s různými aktivními složkami (a mechanismy účinku). Vždy používejte přípravek podle pokynů na 
štítku. Vzhledem k tomu, že přípravek ovlivňuje jiné organismy v ošetřované oblasti a protože rezistence na 
spinosad je známa u jiného hmyzu, musí být přípravek používán s opatrností. Biocidní přípravek není určen k 
použití s jinými produkty, včetně jiných biocidních přípravků. 

 
Časové období potřebné pro biocidní účinek: okamžitý účinek po požití mravenci 
 
Pravděpodobné přímé nebo nepřímé nepříznivé vedlejší účinky:  



Přípravek je toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním 
prostředí. 
 
 
Výrobce a držitel rozhodnutí: 
Detia Freyberg GmbH, Dr.-Werner-Freyberg-Str.11, 69514 Laudenbach, Německo  
 
Dovozce pro ČR: 
Arthur Schopf Hygiene GmbH & Co. KG, Pfaffensteinstraße 1, 83115 Neubeuern, Německo, tel. 
+49(0)8035-90260, www.schopf-hygiene.de 
 
Distribuce pro ČR: 
AgroBio Opava, s.r.o. 
Mostní 41/1, Skrochovice, 747 71 Brumovice 
+420 553 626 660, poradna@agrobio.cz, www.agrobio.cz 
 
Používejte biocidní přípravky bezpečně! Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené 
informace o přípravku!   


