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Věc: Stanovisko ÚSKVBL Brno k používání biocidního přípravku DOBOL GEL PRO vydané
pod číslem 7/20011.

Na základě Vaší žádosti ze dne 5.1.20 II, vedené pod č.j. 132/20 II, o stanovisko k používání
biocidního přípravku pod názvem

DOBOL GEL PRO
yýrobce: Kwizda-France S.A., 30 avenue de ľAmiral Lemonnier, 78160 Marly-le-Roi, Francie,
složení: acetamiprid 20g/kg,
~: insekticidní nástraha ve formě gelu,
užití: přípravek určený proti larvám a dospělcům rusa domácího (Blatella germanica) a švába
obecného (Blatella orientalisi, eventálně švába hnědopásého (Supella longipalpa) a švába amerického
(Periplaneta americana).
způsob použití: aplikujte standardním pistolovým aplikačním zařízením v kapkách o hmotnosti O,lg
v dávce 1 - 4 kapky/1 Om2

- 15m2
.

Zamezte kontaminaci potravin a nápojů!

vydáváme Vám, následující sdělení:
1. Výrobek DOBOL GEL PRO je biocidním přípravkem typ 18.
2. Na výše uvedený biocidní přípravek byla předložena k posouzení technická dokumentace

(bezpečnostní list, etiketa, oznámení podle §35 zákona Č. 120/2002 Sb.).
3. Na základě posouzení předložené dokumentace souhlasíme s používáním přípravku DOBaL

GEL PRO podle návodu k použití v potravinářských provozech.

Toto stanovisko nenahrazuje náležitosti vyplývající ze zákona č.37112008 Sb., o chemických
látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů a zákona Č. 120/2002 Sb. o
podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
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