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ATAK Prášek na mravence AMP 2 MG 
 
Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené 
informace o přípravku. 
 

Účel použití a forma přípravku: Mikrogranule na likvidaci mravenců posypem, postřikem 
nebo pokropením (biocidní insekticid - sk. 18). ATAK Prášek na mravence AMP 2 MG je 
prostředek ve formě mikrogranulí k okamžité likvidaci mravenců s dlouhodobým působením. 
Prostředek je bez zápachu a nabízí velkou flexibilitu použití, jelikož ho lze aplikovat                        
3 různými způsoby: posypem, postřikem nebo pokropením. Díky obsahu acetamipridu má 
ničivý účinek na všechny druhy mravenců a poskytuje dlouhodobou ochranu. Pro amatérské           
i profesionální použití. 
 
Návod na použití a dávkování  
Produkt aplikujte v místech, jimiž mravenci procházejí nebo kde se zdržují, podél stěn 
v prasklinách a škvírách, u vstupů do hnízda. 
Posyp: Rozprašte jemnou vrstvu přípravku v množství 20 g/m². V případě potřeby opakujte 
každé 2-3 týdny. Ošetřená místa chraňte před úklidem. Ošetřené povrchy nečistěte, aby 
zůstala zachována účinnost insekticidu. 
Postřik : Smíchejte přípravek s vodou v rozprašovači v poměru 100 g/ 1 litr. Jeden litr 
aplikační kapaliny stačí na postříkání 5 m². 
Pokropení: Tato aplikace je určená pouze pro venkovní prostředí. Smíchejte přípravek 
s vodou v konvi v poměru 20 g/1 litr. Jeden litr aplikační kapaliny stačí na pokropení 1 m². 
 
Časové období potřebné pro biocidní účinek: Při laboratorních testech stačilo pouhých             
10 minut po aplikaci ke zlikvidování 100 % mravenců. Doba působení účinku min. 90 dnů po 
aplikaci. 

 
Pravděpodobné přímé nebo nepřímé nepříznivé vedlejší účinky: Přípravek se nesmí 
použít na potraviny, krmiva nebo jako repetent pro zvířata. 
 
Pokyny pro první pomoc 
Při nadýchání: Vyjděte na čerstvý vzduch. Při přetrvávajících potížích přivolejte lékaře. 
Po styku s kůží: Omýt vodou a mýdlem. Při přetrvávajících potížích přivolejte lékaře. 
Při zasažení očí: Vyplachovat široce otevřené oči pod tekoucí vlažnou vodou několik minut. 
Při přetrvávajících potížích přivolejte lékaře. 
Při požití: Vyhledejte lékaře a ukažte tuto etiketu přípravku. Konzultujte situaci                                   
s toxikologickým střediskem. 
 
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.  
 
Obsahuje / účinná látka: acetamiprid 2 g/kg 
Dále obsahuje hořké činidlo (denatonium benzoate) 
 

P věty 
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.  
P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku. 
P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo 
lékaře. 
P501 Odstraňte obsah/obal podle předpisů. 
 

Upozornění: 
Uchovávejte pouze v původním obalu.  Nepoužitý produkt odevzdat ve sběrně nebezpečného 
odpadu. Nevylévat do kanalizace a vodních toků. Zákaz opětovného použití obalu. 
  
 
Číslo šarže, datum výroby a datum spotřeby jsou vytištěny na obalu. 
 
 
Skladování: Skladovat při teplotě 5 až 35 °C.  
 

Doba použitelnosti: 2 roky od data výroby 
 
Číslo oznámení k uvedení biocidního výrobku na trh: MZDR 21641/2012/SOZ 
 
Balení: 100 g, 300 g 
 
Výrobce: Kwizda-France S.A.S, 30, Avenue de l’Amiral Lemonnier, F-78160 Marly-le-Roi, 
Francie,  
Tel : +33 (0)1 39 16 09 69 
 
Distributor pro ČR: AgroBio Opava, s.r.o., Arnoštov 192, 747 33 Oldřišov, tel.: +420 553 
626 660, www.agrobio.cz 
 

 

 


