
GREEN 

repelent 
s aplikací na koně 

• unikátní kombinace vysoce účinných přírodních silic (Gerosil 9) s vysokým repelentním 
účinkem 

• aplikujte na suchou a čistou srst koně 
• vhodný pro každodenní použití  
• účinný proti bodavému hmyzu včetně komárů, moskytů, muchniček a ovádů 
• roztok rostlinného původu 
• neobsahuje neurotoxické jedy 
• dlouhodobý účinek 

Repelent s aplikací na koně s vysokým repelentním účinkem (PT19). Kapalný prostředek účinný 
proti bodavému hmyzu včetně komárů, moskytů, muchniček a ovádů. Používejte biocidy 
bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. 

Návod k použití: Přípravek nastříkejte rovnoměrně ze vzdálenosti 20 až 30 cm v množství 0,002 
ml/cm2 pomocí mechanického rozprašovače; tj. asi 1 stisknutí rozprašovače (cca 1,3 ml přípravku) na 
ošetření plochy o rozměrech 20 x 30 cm. Aplikujte na suchou a čistou srst koně! Možné aplikovat též 
jako nátěr. Na hlavu koně aplikujte vždy jako nátěr pomocí čistého a suchého hadříku nebo houbičky. 
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. Při 
aplikaci doporučujeme používat ochranné brýle nebo jinou ochranu očí. Při nanášení nátěrem 
doporučujeme nosit ochranné rukavice.  

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.  

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

Účinné látky: Geraniol 2,16 g/100 g, Eucalyptus citriodora, olej, hydratovaný, cyklizovaný  2,96 g/100 
g  

Nebezpečné složky: citronelový olej, geraniol; levandulový olej; geranium olej; máta peprná, olej; 
eukalyptový olej  

NEBEZPEČÍ. H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H319 
Způsobuje vážné podráždění očí. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P101 
Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah 
dětí. P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, 
jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P260 Nevdechujte páry. P262 
Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. 

Pokyny pro první pomoc: Při vdechnutí par zajistit postiženému dostatek čerstvého vzduchu.  



PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdlem. PŘI PODRÁŽDĚNÍ KŮŽE NEBO VYRÁŽCE: 
Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. 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, vypijte větší množství vody. V případě potíží konzultujte s lékařem. 
Pouze pro zvířata. 

Výrobce: Bioveta, a. s., Komenského 212/12, 
683 23 Ivanovice na Hané, +420 517 318 606 

Šarže:  
Spotřebujte do: 

Obsah: 750 ml 

 
 
 


