
ATAK Pěna proti vosám 
 
Č. j. k uvedení biocidního výrobku na trh:  
 
Insekticidní přípravek k likvidaci vosích hnízd 
k okamžitému použití 
 
Pěna zatarasí vosí hnízdo 
 
Pěna proti vosám je speciální produkt k hubení vos v hnízdech (biocidní 
insekticid - sk. 18). Pěna zatarasí vosí hnízdo, čímž zabraňuje vosám v odletu. 
Pěna se rozšiřuje v dutině hnízda a účinná látka vyvíjí účinek stejnoměrně. 
Pěna působí efektivně díky okamžitě účinkujícím látkám. Po více hodinách se 
pěna začne rozkládat. 
 
Návod k použití 
Likvidace vosích hnízd v dutinách 
Aplikujte pomocí přiložené trubičky přímo do únikového otvoru vosího hnízda. 
Aplikujte dostatečné množství, aby pěna zatarasila vosí hnízdo a zabránila 
vosám v odletu.  
Likvidace volně visících vosích hnízd 
Namiřte trysku ze vzdálenosti 20cm na vchod vosího hnízda a aplikujte 
přípravek tak, aby pěna směřovala pokud možno dovnitř hnízda. Poté aplikujte 
pěnu i na povrch celého hnízda.  
Co dělat po aplikaci 
Po pečlivě provedené aplikaci uhynou všichni příslušníci vosího hnízda. Hnízdo 
odstraňte až po několika hodinách. Vosy, které nebyly při aplikaci v hnízdu 
uhynou při kontaktu s pěnou. 
Všeobecné pokyny k aplikaci 
Aplikujte pěnu na vosí hnízdo nejlépe při nízkých teplotách např. v ranních 
hodinách nebo při setmění. V tuto dobu se nachází většina vos v hnízdě.  
Doporučení k aplikaci 
Aplikaci provádějte vždy s ohledem na bezpečnost v ochranném oděvu a 
včelařské kukle nebo jiné vhodné pokrývce hlavy a v rukavicích. 
 
Časové období potřebné pro biocidní účinek: s okamžitým účinkem 

 
Pravděpodobné přímé nebo nepřímé nepříznivé vedlejší účinky: Vysoce 
toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve 
vodním prostředí. Dlouhodobé vystavení pokožky produktu může způsobit 
senzibilizující účinek. 
 
Přípravek se nesmí použít na potraviny, krmiva nebo jako repelent pro zvířata. 
 
 
Obsahuje / Účinná látka: 4 g/l Permethrin, 0,5 g/l Tetramethrin, 
0,5 g/l d-Allethrin 
 
 
 



První pomoc: 
V případě vdechnutí zajistěte přísun čerstvého vzduchu. Při přetrvávajících 
potížích přivolejte lékaře. 
Při styku s pokožkou umyjte pokožku důkladně mýdlem a vodou. 
V případě zasažení očí pootevřete oční víčka a promývejte oči minimálně 15 
minut pod tekoucí vodou. 
V případě polknutí vymyjte ústa velkém množstvím vody. Ihned vyhledejte 
lékaře. Ukažte tento obal nebo etiketu. 
 
Poznámky pro lékaře: Symptomatická léčba 
 
 
LÉKAŘSKÁ 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: 
H věty 
H222 Extrémně hořlavý aerosol.  
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. 
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy. 
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 
H319 Způsobuje vážné podráždění očí. 
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. 
 
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. 
P251 Tlakový obal: nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. 
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte 
vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout 
snadno. Pokračujte ve vyplachování. 
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 
50 °C/122 °F. 
P501 Odstraňte obsah/obal podle předpisů. 
 

  
  nebezpečí 
Obsah: 300ml 



 
 
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: Arthur Schopf Hygiene GmbH & Co. KG, Pfaffensteinstraße 1, 83115 
Neubeuern, Germany, tel. +49(0)8035-90260, www.schopf-hygiene.de 
 
Distributor 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! 
 
 


