
Effect sprej na vosy a sršně je kontaktní insekticid ve spreji s prokázaným účinkem při hubení vos a 
sršňů. Speciální působení dvou aktivních látek, permetrinu a tetrametrinu způsobí okamžité zničení obtíženého 
hmyzu bezprostředně po kontaktu, působí také s prodlouženým účinkem, čímž zajišťuje ještě delší ochranu a 
chrání náš prostor ještě dlouho bez bzučící obtíže. 

• Možné rozprašování ze vzdálensoti 4-6 metrů 
• Účinkuje okamžitě 
• Speciální odrazovač zabraňuje insektům návrat na zasažené místo 
• Přidáno PBO pro lepší účinek 
• Kombinace dvou aktivních insekticidových látek, které zajišťují rychlé a prodloužené působení 

Návod na použití spreje proti vosám: 
Před použitím dobře protřeste. Rozprašovač držte v co nejvíce kolmé poloze. Proti vosám a sršňům stříkejte do 
hnízda ze vzdálenosti 3-4m, a sice proti vosám 5 sekund a proti sršňům 10 sekund. V případě deště opakujte 
postup. Nestříkejte na lidi, domácí zvířata, na potraviny, zařízení za přípravu jídla a na jídelní příbory 

• Popis produktu  

Bezpečnostní upozornění 

 
GHS02 - hořlavé látky 

 
GHS07 - dráždivé látky 



 
GHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředí 

Obsah nebezpečných látek: Piperonyl butoxid, Tetramethrin. Obsahuje Permetrin (ISO). 

Může vyvolat alergickou reakci. 

Signální slovo: Nebezpečí 

EUH208 - Obsahuje (viz nebezpečné látky). Může vyvolat alergickou reakci. 

H222 - Extrémně hořlavý aerosol. 

H229 - Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. 

H315 - Dráždí kůži. 

H319 - Způsobuje vážné podráždění očí. 

H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě. 

H410 - Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 

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. 

P260 - Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. 

P271 - Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. 

P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí. 

P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. 

P362+P364 - Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte. 

P410+P412 - Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F. 

P501 - Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku. 

 


