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Návod k použití: 
 
Vlastnosti: Pachové odpuzovací koule odpuzují kuny a slouží k ochraně motorového prostoru (biocidní 
repelent – sk. 19). Jejich vůně zamezuje nechtěnému přístupu kunám, a jejich škodám, které způsobují. 
 
Cílový organismus: Kuna skalní 
 
Oblast použití: Pachové odpuzovací koule jsou primárně určeny k odpuzení kun z motorového prostoru 
vozidla, kde způsobují velké škody na vykousané izolaci, překousané elektroinstalaci nebo na hadicích 
brzdového systému. 
 
Příprava: Při manipulaci s pachovou odpuzovací koulí používejte gumové nebo mikrotenové rukavice, 
abyste se vyhnuli přímému kontaktu odpuzující látky napuštěné v kouli 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. 
 
1. Nasaďte si ochranné rukavice viz doporučení výše. Dále pokračujte otevřením balení například za 
pomocí nůžek viz obrázek č.1 a vyjmutím 1ks pachové odpuzovací koule ven z ochranné obalu. 
 
2. Z balení vyjměte také držák pro zavěšení odpuzovací koule a doprostřed tohoto držáku následně kouli 
pevně umístěte a ujistěte se, že z něj nemůže vypadnout. 
 
Aplikace: Pozor, kuny si značkují své teritorium močí, proto před instalací držáku vždy důkladně 
očistěte/umyjte motorový prostor. Držák s pachovou odpuzovací koulí se nesmí instalovat přímo na nebo 
vedle horké části motorového prostoru - může hrozit splanutí! 
 
3. Nyní zavěste držák na vhodné a suché místo v motorovém prostoru, viz obrázek výše. Dávejte pozor na 
horizontální a pevné zavěšení držáku, aby se při jízdě neuvolnil a nespadnul. 
 
4. Odpuzovací účinek pachové koule je okamžitý, jelikož je vyrobena z celulózy a je nasáklá odpuzující 
látkou, která je pro kuny velmi nepříjemná, a proto by se motorovému prostoru měla začít vyhýbat ihned 
po instalaci. 

 
Účinnost: Účinek 1ks odpuzovací pachové koule je přibližně 5-6 týdnů, poté je třeba vyměnit za nový kus. 
Součástí balení jsou vždy 2ks odpuzovače => možná ochranná až po dobu 3 měsíců. Závěsný odpuzovač 
kun je možné používat celoročně bez ohledu na venkovní teplotu. 
 
Pravděpodobné přímé nebo nepřímé nepříznivé vedlejší účinky: Třída ohrožení vody 1 (vlastní klasifikace 
podle přílohy 4 VwVwS): slabě ohrožuje vodu 
 
 

Obsahuje / Účinná látka: 30 g/kg Geraniol  
 
Bezpečnostní pokyny:  
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.  
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.  
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. 
 
Nakládání s odpady: Lze likvidovat společně s domácím odpadem. Recyklujte prázdné obaly. 
 
PRVNÍ POMOC: 
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: Ústa důkladně vypláchněte vodou. Nevyvolávejte zvracení. 
 
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. 
 
Záruka: Výrobce neodpovídá za škody vzniklé na základě neodborného, předpisům neodpovídajícího 
skladování a použití přípravku. Odpovídá pouze za konzistentní kvalitu výrobku. 
 
Obsah balení: 1x držák + 2x pachové odpuzovací koule 
 
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! 


