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ATAK extra – Aerosol na vosy 

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené 
informace o přípravku. 

 

Účel použití: Insekticidní přípravek ve formě aerosolu na vosy a sršně (biocidní insekticid - sk. 18). ATAK 
extra - Aerosol na vosy je aerosol s drtivým účinkem, speciálně vytvořený pro bezpečné vyhubení vosích a 
sršních hnízd. Pouze pro venkovní použití. Tento specifický přípravek obsahuje dva pyrethroidy s navzájem se 
doplňujícím účinkem: d-tetramethrin má smrticí účinek a okamžitě hmyz paralyzuje, permethrin poté hubí vosy 
nebo sršně. Přípravek je zabalen v aerosolu pod vysokým tlakem umožňujícím silný a přesný postřik                  
(až do 7 metrů), to umožňuje zůstat během ošetření v bezpečné vzdálenosti. 

 

Návod na použití a dávkování:  

Osamělý hmyz – stříkejte přímo na hmyz. Pro okamžité usmrcení stačí jedno stříknutí.  
Hnízda – dodržujte vzdálenost 2-3 metry a stříkejte přímo na hnízdo, a to večer nebo časně ráno, protože 
v tuto dobu se většina hmyzu zdržuje v hnízdě nebo u něho. Hmyz je okamžitě zahuben a po pár hodinách není 
zjevná žádná aktivita, což znamená, že hnízdo je zničené. Hnízdo není třeba odstraňovat. Pouze pro venkovní 
použití. Nestříkejte proti větru. Při použití se chraňte rukavicemi a obličejovou maskou. 
 
Časové období potřebné pro biocidní účinek: Okamžitý smrtící účinek. 

 

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. 
Při styku s kůží:  Zasaženou pokožku omyjte vodou a mýdlem.  
Při zasažení očí: Zasažené oči vyplachujte vodou alespoň 15 minut. 
Při požití:  Při požití aerosolu nevyvolávejte zvracení. Jestliže potíže přetrvávají, vyhledejte neprodleně lékaře a 
ukažte mu etiketu nebo obal s přípravkem. 
 
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 (účinné látky):  
- propan/butan 
- účinné látky: d-trans-tetramethrin 0,24%,  permethrin 0,48% 

 
       

  
  nebezpečí 
 
 
H věty 
H222 Extrémně hořlavý aerosol. 



 

H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. 
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. 
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 
 
 
EUH Věty 
EUH 208 Obsahuje permethrin. Může vyvolat alergickou reakci. 
EUH 066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. 
 
P věty 
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. 
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.  
P210 Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. - Zákaz kouření. 
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. 
P251 Tlakový obal: nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. 
P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. 
P262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. 
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. 
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. 
P301+P310+P331 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo 
lékaře. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. 
P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze 
usnadňující dýchání. 
P403 Skladujte na dobře větraném místě. 
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F. 

 

Upozornění: Nádobka je pod tlakem. Ani vyprázdněnou nádobku neprorážejte a nevhazujte do ohně. Nestříkejte  
do otevřeného ohně nebo na žhavé předměty. 
 
Obal: Nepoužitý přípravek nebo prázdný obal se zbytky odevzdat ve sběrně nebezpečného odpadu nebo předejte 
osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady. Zákaz opětovného použití obalu. 
 
Číslo šarže, datum výroby a datum spotřeby jsou vytištěny na obalu. 
 
Skladování:  
Skladujte v suchých a chladných prostorách mimo dosah žáru a otevřeného ohně při teplotách do 50 °C.   
 
 
Doba použitelnosti: 2 roky od data výroby 
 
Číslo oznámení k uvedení biocidního výrobku na trh: MZDR 15902/2013/SOZ 
 

Výrobce: KWIZDA-France SAS, 30 avenue de l'Amiral Lemonnier, 78160 Marly-le-Roi, Francie, Tel: +33 (0)1 
3916 0969 

750 ml e 1000 3   
 
 
Distributor pro ČR: AgroBio Opava, s.r.o., Arnoštov 192, 747 33 Oldřišov, tel.: +420 553 626 660, 
www.agrobio.cz 


