
                                  
 

P o s t r e k o v ý  o d p u d z o v a č  k ú n  M A R D A W A Y  
 
 

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

ZÁRUČNÁ DOBA:  2 roky  
 

 

Návod k použitie: 
 
Vlastnosti: Pachový odpudzovač kún vo forme postreku na ochranu ošetrených miest pred kunami 
(biocídne repelent - sk. 19). Ich vôňa zamedzuje nechcenému prístupu kunám, a ich škodám, ktoré 
spôsobujú. 
 
Cieľový organizmus: Kuna skalná 
 
Oblasť použitia: Výrobok je vhodný na odpudenie kún z motorového priestoru vozidla, kde spôsobujú 
veľké škody na vykousané izolácii, prehryznuté elektroinštalácii alebo na hadiciach brzdového systému - 
možno aplikovať aj na pohyblivé časti. Ďalej je vhodný na odpudzovanie kún zo všeobecných priestorov 
ako sú votavů, kôlne, sklady, stajne, chlievy, kuríny a podobne, kde kuny radi škodí. 
 
Príprava: Pri manipulácii s postrekovým pachovým odpudzovačom kún používajte gumové alebo 
mikroténové rukavice, aby ste sa vyhli priamemu kontaktu odpudzujúce látky s kožou. V prípade, ak by 
došlo ku kontaktu látky s kožou, treba riadne umyť miesto dotyku vodou a mydlom a následne opláchnuť 
čistou vodou. 
 
Nasaďte si ochranné rukavice viz odporúčanie vyššie. Ďalej pokračujte odomknutím trysky, aby bolo 
možné aplikovať pachový odpudzovač na požadovaný miesta za pomoci stlačení kohútika postrekovače. 
 
Aplikácia: Pozor, kuny si značkujú svoje teritórium močom, preto pred aplikáciou postreku proti kunám 
vždy dôkladne očistite / umyte ošetrovanej priestory. Postrek sa nesmie aplikovať priamo na alebo vedľa 
horúce časti motorového priestoru - môže hroziť splanutí! 
 
Všeobecné priestory: 
Prípravok nastriekajte všade tam, kam nechcete, aby kuna chodila. Prípravok pôsobí tak intenzívne, že 
spravidla postačí cca 3 streknutia, aby kuny odpudil od postříkaného miesta. Opakujte aplikáciu z počiatku 
každé 2-3 dni (2-3x) po dobu 12 dní. Potom opakujte aplikáciu 1x týždenne. 
 
Motorové vozidlá: 
Aplikácia je veľmi jednoduchá. Zdvihnite veko motora. Nastriekajte sprej na ohrozené miesta a plochy ako 
sú plastové a gumové časti v motorovom priestore (káble, hadice) zo vzdialenosti cca 20 cm. Potom 
opakujte aplikáciu 1x týždenne. 
 
Účinnosť: Postrekový pachový odpudzovač kún má po aplikácii okamžitý účinok. Po aplikácii prípravku sa 
vytvára ochranný film, ktorý zamedzuje nechcenému prístupu kunám, a ich škodám, ktoré spôsobujú. 
Vôňa odpudzujúca látky je pre kuny veľmi nepríjemná a ošetrenému priestoru sa vyhýba. Obsiahnuté 
látky účinkujú veľmi rýchlo a dlhodobo. Prípravok je založený na prírodnej báze. 



                                  
 
 
Pravdepodobné priame alebo nepriame nepriaznivé vedľajšie účinky: Horký rastlinný olej môže spôsobiť 
zvracanie 
 
 

Obsahuje / Účinná látka: 6,5 g/l Margosa-Extrakt  
 
Bezpečnostné pokyny:  
P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.  
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. 
 
Nakladanie s odpadmi: JE ZAKÁZANÉ VYUŽÍVAŤ PRÁZDNE OBALY OD BIOCÍDY NA INÉ CIELE, V TOM TIEŽ 
NAKLADANIE S NIMI AKO S DRUHOTNÝMI  SUROVINAMI. 
 
PRVÁ POMOC: 
Všeobecná upozornenie: Ihneď odstráňte kontaminovaný odev. 
Pri nadýchaní: Prívod čerstvého vzduchu, pri problémoch vyhľadať lekára. 
Pri styku s pokožkou: Okamžite umyť vodou a mydlom a dobre opláchnuť.  
Pri zasiahnutí očí: Otvorené oči vyplachovať niekoľko minút prúdom tečúcej vody (min. 15 minút) a 
poradiť sa s lekárom.  
Pri požití: Dostatočne zapite vodou a ústa dôkladne vypláchnite vodou. Ihneď vyhľadajte lekára. 
 
Pokyny týkajúce sa okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia: Symptomatická liečba 
 
LÉKAŘSKÁ POMOC: V situáciách kedy je požadovaná alebo nutná iná lekárska pomoc ako je obsiahnutá v 
upozorneniach, kontaktujte najbližšie toxikologické stredisko. 
 
Bezpečnostné upozornenia: Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami. Pred použitím si vždy prečítajte 
informácie na etikete a prípravku. Zneužitie môže spôsobiť poškodenie zdravia. Uchovávajte mimo 
dosahu detí. 
 
Skladovanie: Prípravok skladujte v pôvodnom obale, tesne uzavretý, na chladnom mieste. Skladujte 
oddelene od potravín, nápojov a krmív. Zabráňte premrznutiu prípravku. 
 
Záruka: Výrobca nezodpovedá za škody vzniknuté na základe neodborného, predpisom 
nezodpovedajúceho skladovania a použitia prípravku. Zodpovedá iba za konzistentnú kvalitu výrobku. 
 
Obsah balenia: 500ml 
 
Číslo šarže, dátum výroby a dátum spotreby sú vytlačené na obale. 
 
Doba použiteľnosti: 3 roky od dátumu výroby pri dodržaní skladovacích podmienok v originálnych 
nepoškodených obaloch. 
 

Používajte biocídne výrobky bezpečne! Pred použitím si prečítajte údaje na obale a pripojené informácie 
o prípravku! 


