Spruzit Zahradní spray
®

Spruzit ®

Zahradní spray
z

in

proti msšicím, třásněnkám,
křísům a jiným savým škůdcům
v zahradách, na terasách,
ů kopret
balkonech, v zimních zahradách,
květ
bytech a kancelářích

Roztok postřikovacího přípravku
Spruzit-Kapalný přípravek ve spreji.
Účinkuje okamžitě na savý škodlivý
hmyz. Účinnou látkou je přírodní
extrakt z květů kopretiny růžové.
Použití:
Před použitím nádobku dobře
protřepejte. Rostliny se musí stříkat ze
všech stran, také zespodu, ze vzdálenosti asi 40 cm. Postřikovací nádobka
se může podle potřeby naklánět nebo
dokonce držet "hlavou dolů". S postřikem je třeba začít při začátku napadení, při objevení prvních symptomů
nebo škůdců. Postřik je třeba opakovat v intervalech 7 dní (max. 15 aplikací).
Nejúčinnější je aplikace za nižších
teplot, například ráno nebo pozdě
večer. Ochranná lhůta 2 dny.
Návod k použití:
Přípravek se používá na savý škodlivý
hmyz, jako jsou mšice, křísi a třásněnky (s výjimkou vlnatek, puklic apod.)
na okrasných rostlinách jak venku, tak
i uvnitř ve sklenících, zimních zahradách, bytech a kancelářích. Nejsou
známé žádné odrůdy, které by byly na
přípravek citlivé.

použit jinak než je uvedeno v návodu!
Chraňte před dětmi a nepoučenými
osobami!
Skladování: Přípravek se skladuje v
originálních neporušených obalech v
suchých uzamykatelných skladech,
odděleně od potravin, krmiv, hnojiv,
hořlavin, desinfekčních prostředků a
obalů od těchto látek při teplotě od
+ 5 °C do + 30 °C. Chraňte před
mrazem a přímým slunečním svitem.
Účinná látka: 0,36 g/l přírodního
extraktu z květů kopretiny růžové
(Pyrethrum roseum) odpovídá 0,09 g/l
pyrethrinu a 0,29 g/ l piperonylbutoxidu. Neobsahuje žádný syntetický
pyrethroid.
Spray je plněn přírodním plynem
(propan-butan) – bez freonů.
Prázdnou nádobku od přípravku
po vypláchnutí a znehodnocení
odevzdejte do separovaného sběru

Obsah: 500 ml

Vhodný k použití
doma i na zahrádce.

mšice

pidikřísek

Vhodné i pro
uzavřené prostory

Registrační číslo: 4175-0/2000
Datum výroby: uvedeno na obale
Číslo šarže: uvedeno na obale
Doba použití: 5 let od data výroby
Držitel rozhodnutí a výrobce:
W. Neudorff GmbH, Postfach 1209,
D-31857 Emmerthal, Německo.
Právní zástupce v ČR:
Ing. Gabriela Kliková, 130 00 Praha
Distributor pro ČR: AGRO CS
a.s., 552 03 Česká Skalice

Pozor! Nádobka je pod tlakem, chraňte ji před přímým
slunečním zářením a teplotami přes 50 °C. Nestříkejte
na žhavé předměty ani do ohně.Vyprázdněné obaly neotevírejte násilím a nevhazujte do ohně. Přípravek je hořlavou kapalinou ll.třídy. Eventuelní požár se hasí nejlépe
hasební pěnou, hasebním práškem, eventuelně pískem
nebo zeminou.Vodu lze použít jen výjimečně, a to formou jemného zmlžování. Při případném požárním zásahu musí být použity izolační dýchací přístroje, nebot` při
Hořlavina
hoření může docházet ke vzniku toxických zplodin!
Bezpečnostní opatření pro ochranu člověka a zvířat Při aplikaci
nejezte, nekuřte, aerosol nevdechujte. Po práci s přípravkem si omyjte ruce
vodou a mýdlem. Po postřiku místnost důkladně vyvětrejte. Skladujte
odděleně od potravin, nápojů a krmiv, na místě chráněném před zápalnými látkami. Před aplikací zakryjte nebo odneste z místnosti nezabalené potraviny a
stolní i kuchyňské nádobí.Totéž platí pro akvária a terária.
První pomoc: Při zasažení očí vyplachovat proudem pitné vody po dobu
10 – 15 minut a vyhledat lékaře. Při zasažení pokožky potřísněné místo omýt
vodou a mýdlem. Při nadýchání opustit urychleně zamořený prostor.
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Doporučení pro ochranu
životního prostředí
Nepoužívejte tam, kde by mohlo dojít
ke splavení přípravku do vodotečí
(minimální vzdálenost od vodních
ploch 10 m). Přípravek ani
vyprázdněné obaly nesmějí přijít do
vodotečí nebo do vodních nádrží.
Může ohrozit zdraví při požití, nadýchání, styku s pokožkou a sliznicemi!
Pro včely relativně neškodný!
Pro ryby a ostatní vodní organismy
jedovatý! Hořlavina ll. třídy! Nesmí být

