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Dovozce:  
DDD Servis spol. s r.o. 
Libušská 104 
142 00 Praha 4 
IČO: 4169482 
 
 

Výrobek: 
 atraktant pro hlodavce PROVOKE 

 
 
 

Prohlašujeme   
 

   Že uvedený výrobek je bezpečný za obvyklého a v návodu na používání určeného 
použití a že byla přijata opatření, jimiž je zabezpečena shoda výrobku a značky 
uváděného na trh s dokumentací vydanou společností Bell Laboratories, Inc. 
 
   Jedná se o netoxický, nehořlavý zelenomodrý, nebo červenohnědý gel,  
   odolný proti vlhkosti, který neobsahuje žádné nebezpečné složky. 
   Je vyroben z potavinových surovin a surovin potravinám blízkých.  
 
 
 
V Praze dne 26. listopadu 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                           Technický list 

                         
                                  
 

BELL  PROVOKE 
 

                    Profesionální atraktant na přilákání myší 
                          Zelenomodrý gel v plastové láhvi s aplikátorem 
                                       Balení :  1 x  56 g 
                    Profesionální atraktant na přilákání potkanů 
                                        Hnědočervený gel v plastové láhvi s aplikátorem 
                                        Balení :  1 x  224 g       
 

 
 
Charakteristika produktů : 

� PROVOKE ATRAKTANTY se mohou používat v jakékoli mechanické pasti 
� PROVOKE ATRAKTANTY působí neodolatelně na myši, potkany i krysy 
� PROVOKE ATRAKTANTY neobsahují žádné nebezpečné  látky 
� PROVOKE ATRAKTANTY jsou vyrobeny výhradně z potravinových komponentů 
� PROVOKE ATRAKTANTY nejsou klasifikovány jako biocidy 
� PROVOKE ATRAKTANTY nevyvolávají alergie 
� PROVOKE ATRAKTANTY nezanechávají skvrny ( jsou rozpustné ve vodě)  
� PROVOKE ATRAKTANTY lze použít  ve výrobě potravin, ve zdravotnictví, školách   

 
Dvě rozdílné formulace – zelenomodrý gel pro myši, hnědočervený gel pro potkany – 
vyvinula společnost Bell Laboratories na základě zjištění, že  myši reagují  více na chuťové 
podněty, potkani naopak na podněty čichové. Atraktanty mají proto rozdílné složení, které 
odpovídá chování cílových zvířat. Používejte zelenomodrý gel při odchytu  myší, hnědočervený 
gel při odchytu potkanů, případně krys . 
 
 
 
 
 
 
Výrobce  : Bell Laboratories Inc., Madison, WI53704, USA, www.belllabs.com 
Distribuce ČR/SR : DDD Servis, Libušská 313, 142 00 Praha 4, www.pestcontrol.cz 


