
 

etiketa, 2016 
bioATAK K řemenitý prášek 

 
Číslo oznámení k uvedení biocidního výrobku na trh:  
MZDR 5466/2015/SOZ 
 
Přírodní přípravek v prášku 
k hubení lezoucího hmyzu včetně mravenců 
 
Prášek k okamžitému použití 
 
Přípavek bioATAK Křemenitý prášek je přírodní insekticid ve formě prášku (biocidní 
insekticid - sk. 18). Je vyroben z fosilizovaného planktonu, a je účinný proti mravencům, 
čmelíku kuřímu a dalšímu lezoucímu hmyzu (klíště obecné, různé druhy roztočů, červotoč 
tabákový, potemník moučný, pilous rýžový a další). 
 
Přípravek působí kontaktně a narušuje ochrannou povrchovou vrstvu těla hmyzu, který 
následně hyne v důsledku dehydratace. 
 
Přípravek spolehlivě působí také při vysoké vlhkosti vzduchu. Např. při venkovním použití 
po dešťových srážkách se  přípravek rozpustí, nicméně po jeho dalším uschnutí se opětovně 
vytvoří malé krystalky přípravku. Přípravek tak opět účinkuje stejným způsobem, tj. neztrácí 
po dešti účinek. 
 
 
Návod k použití 
Aplikace 
Přípravek aplikujte přímo z posypové nádobky (obalu) na místa, kde se mravenci, roztoči a 
další lezoucí hmyz shromažďují.  
Množství 10 g přípravku vystačí pro aplikaci na plochu 1 m2 (100 g / 10 m2). 
 
 
Časové období potřebné pro biocidní účinek: s okamžitým účinkem 

Pravděpodobné přímé nebo nepřímé nepříznivé vedlejší účinky: nejsou známy.  
 
Přípravek se nesmí použít na potraviny, krmiva nebo jako repelent pro zvířata. 
 
 
Obsahuje / Obsažené látky: 
1000 g/kg oxid křemičitý amorfní 
 
 
První pomoc 
Při nadýchání: Přívod čerstvého vzduchu, pří obtížích vyhledat lékaře. 
Při styku s kůží: Ihned omýt vodou a mýdlem a dobře opláchnout. 
Při zasažení očí: Otevřené oči několik minut vyplachovat pod tekoucí vodou  
(alespoň 15 min.). 
Při požití: Vypláchněte si ústa a potom vypijte velké množství vody. Poraďte se s lékařem, 
jestliže obtíže přetrvávají. 
 



 

Poznámky pro lékaře: Symptomatická léčba 
 
 
LÉKA ŘSKÁ POMOC:  
V situacích kdy je požadována nebo nutná jiná lékařská pomoc než je obsažená 
v upozorněních, kontaktujte nejbližší toxikologické středisko: 
Klinika nemocí z povolání, Na Bojišti 1, 120 00 Praha 2  
Telefonní číslo pro poskytování informací při mimořádných situacích: +420224919293 nebo 
+420224915402 
 
Výrobce neodpovídá za škody vzniklé na základě neodborného, předpisům 
neodpovídajícího skladování a použití přípravku. 
 
 
Bezpečnostní pokyny: 
P věty: 
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. 
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. 
 
Obsah balení: 
 
UPOZORNĚNÍ:  JE ZAKÁZÁNO VYUŽÍVAT PRÁZDNÉ OBALY OD BIOCIDŮ K 
JINÝM ÚČELŮM, V TOM TAKÉ NAKLÁDÁNÍ S NIMI JAKO S DRUHOTNÝMI 
SUROVINAMI. 
 
 
Číslo šarže, datum výroby a datum spotřeby jsou vytištěny na obalu. 
 
Doba použitelnosti: 3 roky od data výroby 
 
 
Výrobce přípravku:  Arthur Schopf Hygiene GmbH & Co. KG, Pfaffensteinstraße 1, 83115 
Neubeuern, Germany, tel. +49(0)8035-90260, www.schopf-hygiene.de 
 
 
Distribuce a balení pro ČR: AgroBio Opava, s.r.o., Arnoštov 192, 747 33 Oldřišov, tel.: 
+420 553 626 660, www.agrobio.cz 
 
 
Používejte biocidní přípravky bezpečně! Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a 
připojené informace o přípravku! 
 


