
BLACK HORSE sprej 

kapalný insekticid k přímé aplikaci na koně 

• rychlý účinek proti létajícímu i lezoucímu hmyzu 
• unikátní kombinace vysoce účinných látek 
• aplikujte na koně nebo na místa ve stáji s hojným výskytem hmyzu 
• vhodný pro každodenní použití  
• obsahuje pyrethriny, prallethrin, 1R-trans-fenothrin, piperonyl butoxid a geraniol 
• obsahuje filmotvorný polymer pro delší účinek 
• nelepí 
• rozprašovač funguje v jakékoliv poloze, i dnem vzhůru 

Návod k použití: Test sensibilizace: Přípravek nastříkejte nejprve na malou plochu kůže. Pokud se 
objeví negativní reakce, přípravek u daného jedince nepoužívejte. Přípravek nastříkejte rovnoměrně 
ze vzdálenosti 20 až 30 cm; 5 vstřiků po 1 ml na 1 m2. Možné aplikovat též jako nátěr. Vyvarujte se 
aplikaci přípravku do očí, nozder, huby koně nebo na poraněná místa. Aplikaci lze zopakovat podle 
potřeby. V období vysoké aktivity hmyzu se doporučuje aplikovat vícekrát za den. 

Nepoužívat u hříbat mladších než 3 měsíce. 
Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Při aplikaci doporučujeme používat 
ochranné brýle nebo jinou ochranu očí. Při nanášení nátěrem doporučujeme nosit ochranné 
rukavice. Používejte biocidy bezpečným způsobem.  
 
Nepříznivé vedlejší účinky: Osoby se známou přecitlivělostí na obsažené látky by měly zacházet s 
přípravkem obezřetně.  
 
Skladování: Uchovávejte v původních těsně uzavřených nádobách na větraném místě při teplotě do 
30 °C. Nevystavujte přímému slunečnímu záření. Skladujte odděleně od potravin a nápojů, včetně 
potravin a nápojů určených pro zvířata.  

Likvidace: Nepoužitý výrobek nevylévat do kanalizace. Nepoužitý výrobek nebo obal se zbytky 
odevzdat ve sběrně nebezpečného odpadu! Zákaz opětovného použití obalu. 

Účinné látky: prallethrin 0,18 g/100 g, 1R-trans-fenothrin 0,18 g/100 g, Chrysanthemum 
cinerariaefolium, extrakt z otevřených a zralých květů Tanacetum cinerariifolium získaných pomocí 
superkritického CO2 (znovu definovaný z pyrethrinů a pyrethroidů a Chrysanthemum cinerariaefolium, 
ext.) 0,24 g/100 g, piperonyl butoxid 1,92 g/100 g 
Pomocné látky, nebezpečné složky: geraniol, bukový dehet, PPG-14 butylether, butylhydroxytoluen, 
isopropylmyristát, kopovidon, ethanol denaturovaný. 

NEBEZPEČÍ. H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H400 
Vysoce toxický pro vodní organismy. H411 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. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P501 
Odstraňte obsah/obal odevzdáním do sběrny nebezpečného odpadu. EUH208 Obsahuje geraniol, 
nerol, dehet dřeva. Může vyvolat alergickou reakci.  



Pokyny pro první pomoc: 
Při vdechnutí par zajistit postiženému dostatek čerstvého vzduchu. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým 
množstvím vody s mýdlem. PŘI PODRÁŽDĚNÍ KŮŽE NEBO VYRÁŽCE: Vyhledejte lékařskou 
pomoc/ošetření. P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. 
Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve 
vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.  
PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa vodou, vypijte větší množství vody. Necítíte-li se dobře, vyhledejte 
lékařskou pomoc.  
Pouze pro zvířata! 

Výrobce: Bioveta, a.s., Komenského 212/12, 
683 23 Ivanovice na Hané, Česká republika 
 www.bioveta.cz 

Obsah: 670 ml 

Šarže:  
Spotřebujte do: 

 

 

              

 

Hmatatelná výstraha pro nevidomé 

Rozměry výstrah (vykřičník, plamen, ryby):  

 

http://www.bioveta.cz/


 


