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

 
PRODEJCE:   BRAVSON GROUP s.r.o., Hovorany 835, 696 12 Hovorany 
 
ZÁRUČNÍ DOBA:  2 roky  
 
 
Návod k použití: 
 
Vlastnosti: Pachový odpuzovač divoké zvěře v tekuté formě k aplikaci (20ml/tkanina) na nosič pachové 
látky k vymezení a ochraně prostoru (biocidní repelent – sk. 19). Jeho vůně zamezuje nechtěnému 
přístupu divoké zvěře, a jejich škodám, které způsobují. 
 
Cílový organismus: Divoká zvěř 
 
Oblast použití: Výrobek je vhodný k vymezení pozemku a ochránění majetku před divokou zvěří. Účinkuje 
jak na černou zvěř (divoká prasata), tak i na zvěř vysokou (jelen, daněk, muflon, srnec), ale i na malé, 
lasicovité šelmy (především kuny). 
 
Příprava: Při manipulaci s pachovým ohradníkem proti divoké zvěři používejte gumové nebo mikrotenové 
rukavice, abyste se vyhnuli přímému kontaktu odpuzující látky s kůží. V případě, kdy by došlo ke kontaktu 
látky s kůží, je třeba řádně omýt místo dotyku vodou a mýdlem a následně opláchnout čistou vodou. 
 
Připravte si také nosiče pachové látky, které budete napouštět pachovým odpuzovačem. Jako nosiče jsou 
nejčastěji v domácnostech využívány kusy houbiček o velikosti 5x5x5cm nebo dle potřeby, ale je možné 
využít i obyčejnou látku nebo zakoupit nosiče přímo určené k absorpci pachových odpuzovačů. 
 
Pachové nosiče se umísťují na plotové sloupky anebo na dřevěné laťky => příprava dle Vašich možností. 
 
Aplikace: Nasaďte si ochranné rukavice viz doporučení výše. Dále namočte houbičku nebo hadřík 
(přibližně 20ml/tkanina) Neo-Arbinem a upevněte ji ve výšce 0,5 až 1 metru na plotové sloupky nebo 
dřevěné laťky, které zapíchnete do země. Upevnit ji můžete přímo na sloupek nebo můžete využít 
hliníkové či plechové adaptéry, do kterých se nosiče upevňují u laťek. K bezpečnému vymezení prostoru 
doporučujeme upevnit nosiče pachové látky ve vzdálenosti 3 až maximálně 6 metrů. 
 
Účinnost: Pachový odpuzovač divoké zvěře má po aplikaci okamžitý účinek, který přetrvává až po dobu 3 
týdnů. Odpuzovač je možné používat po celý rok, ale doporučujeme přípravky k odpuzování zvěře střídat, 
aby si zvěř nenavyknula na danou odpuzovací látku. Vzhledem k tomu, že Neo-Arbin voní nepříjemně i pro 
lidi, doporučujeme přípravek nepoužívat v blízkosti oken, balkonů a před aplikací informovat sousedy. 
Neaplikujte přípravek na živé rostliny a zamezte promrznutí. 

 
 
 
Pravděpodobné přímé nebo nepřímé nepříznivé vedlejší účinky: Hořký rostlinný olej může způsobit 
zvracení 
 
 

Obsahuje / Účinná látka: Margosa-Extrakt  
 
Bezpečnostní pokyny:  
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.  
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. 
 
Nakládání s odpady: JE ZAKÁZÁNO VYUŽÍVAT PRÁZDNÉ OBALY OD BIOCIDŮ K JINÝM ÚČELŮM, V TOM 
TAKÉ NAKLÁDÁNÍ S NIMI JAKO S DRUHOTNÝMI SUROVINAMI. 
 
PRVNÍ POMOC: 
Obecná upozornění: Ihned odstraňte kontaminovaný oděv. 
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 po více minut oplachovat pod tekoucí vodou (min. 15 minut) a poradit se s 
lékařem.  
Při požití: Dostatečně zapijte vodou a ústa důkladně vypláchněte vodou. Ihned vyhledejte lékaře. 
 
Pokyny týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření: 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 
 
Pokyny pro bezpečné zacházení: Zabraňte kontaktu s pokožkou a očima. Před použitím si vždy přečtěte 
informace na štítku a přípravku. Zneužití může způsobit poškození zdraví. Uchovávejte mimo dosah dětí. 
 
Skladování: Přípravek skladujte v původním obalu, těsně uzavřený, na chladném místě. Skladujte 
odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Zabraňte promrznutí přípravku. 
 
Záruka: Výrobce neodpovídá za škody vzniklé na základě neodborného, předpisům neodpovídajícího 
skladování a použití přípravku. Odpovídá pouze za konzistentní kvalitu výrobku. 
 
Obsah balení: 500ml 
 
Číslo šarže, datum výroby a datum spotřeby jsou vytištěny na obalu. 
 
Doba použitelnosti: 3 roky od data výroby při dodržení skladovacích podmínek v originálních 
nepoškozených obalech. 
 

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


