
BIOREPEL – spray:
Před použitím si přečtěte přiložené pokyny. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Návod na použití – sprej:

Odstranění plísní:
1) Odšroubujte rozprašovač a do lahvičky dolijte 450 ml pitné vody
2) Zašroubujte rozprašovač a obsah protřepte
3) Pomocí rozprašovače nastříkejte na napadená místa dvě třetiny přípravku ze vzdálenosti 20 centimetrů 
4) Po dvaceti minutách opláchněte ošetřené místo vodou a nechte hodinu zaschnout nebo zavadnout
5) Po hodinovém zaschnutí nastříkejte rozprašovačem na ošetřované místo zbytek     
 přípravku s přesahem alespoň 15 centimetrů od původního okraje plísně 

Preventivní ošetření proti plísním:
1) Odšroubujte rozprašovač a do lahvičky dolijte 450 ml pitné vody
2) Zašroubujte rozprašovač a obsah protřepte
3) Pomocí rozprašovače zamlžte přípravkem preventivně na místa, kde je předpoklad, 
 že by se v budoucnu mohly vyskytovat plísně

Není nutná čekací prodleva po ošetření. 

Během práce dodržujte hygienické zásady, nejezte, nepijte, nekuřte. Po skončení práce si důkladně umyjte ruce.

Frekvence aplikací:
Pro odstranění nežádoucích plísní je dostatečná jedna aplikace dle popsaného postupu. Doba ochrany je závislá na 
specifických podmínkách v místě aplikace. Pro prevenci je dostatečná jedna aplikace přípravku.

Upozornění: 
Plíseň před aplikací neodstraňujte suchou cestou, aby se spory plísní nedostaly do ovzduší a nezamořily další prosto-
ry. Naředěný přípravek zaktivovaný vodou je možné skladovat nejdéle 24 hodin od naředění. Nejméně 14 dní před 
aplikací a alespoň 14 dní po aplikaci nepoužívejte žádné jiné přípravky na ošetřování zdí proti plísním. Nepoužívat 
pro prostory používané k pěstování hub.

Skladování:
Skladujete v suchu při pokojové teplotě 15–25˚C a relativní vlhkosti do 40 %. Skladujte v původním, uzavřeném obalu.

První pomoc:
Při potřísnění: Omyjte dostatečným množstvím vody. Použijte mýdlo, je-li potřeba.
Při zasažení očí: Neprodleně vypláchněte dostatečným množstvím pitné vody.
Při nadýchání: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte ho v klidu v poloze usnadňující dýcháni.
Při požití: Vypláchněte ústa, nevyvolávejte zvracení. 
Při vyhledání lékařské pomoci informujte o přípravku, se kterým se pracovalo (mějte po ruce obal nebo štítek 
výrobku), a o poskytnuté první pomoci. Pokyny pro lékaře: Žádná nebezpečí, která by vyžadovala speciální po-
moc. Nejsou zaznamenány žádné nežádoucí účinky na lidské ani zvířecí zdraví. Nejsou popsány žádné nežádoucí 
ani neočekávané vedlejší účinky.

Obsahuje Pythium oligandrum. Může vyvolat alergickou reakci.

Pozor! Šetřete přírodu a uchovejte rozprašovač pro nové použití. 
K novému použití využijte náhradní náplně umístěné v balení. 

BIOREPEL – spray:
Pred použitím si prečítajte priložený návod. Uchovávajte mimo dosahu detí.

Návod na použitie – sprej:

Odstránenie plesní:
1) Odskrutkujte rozprašovač a do fľaštičky dolejte 450 ml pitnej vody
2) Zaskrutkujte rozprašovač a obsah pretrepte
3) Pomocou rozprašovača nastriekajte na napadnuté miesta dve tretiny prípravku zo vzdialenosti 20 centimetrov
4) Po dvadsiatich minútach opláchnite ošetrené miesto vodou a nechajte hodinu zaschnúť alebo zavädnúť
5) Po hodinovom zaschnutí nastriekajte rozprašovačom na ošetrované miesto zvyšok prípravku s presahom aspoň 
 15 centimetrov od pôvodného okraja plesne 

Preventívne ošetrenie proti plesniam:
1) Odskrutkujte rozprašovač a do fľaštičky dolejte 450 ml pitnej vody
2. Zaskrutkujte rozprašovač a obsah pretrepte
3. Pomocou rozprašovača nastriekajte prípravok preventívne na miesta, kde je predpoklad, 
 že by sa v budúcnosti mohli vyskytovať plesne

Nie je nutné čakacie oneskorenie po ošetrení.

Frekvencia aplikácií:
Pre odstránenie nežiaducich plesní je dostatočná jedna aplikácia podľa popísaného postupu. Obdobie ochrany 
je závislé od špecifických podmienok v mieste aplikácie. Pre prevenciu je dostatočná jedna aplikácia prípravku.

Upozornenie: 
Najmenej 14 dní pred aplikáciou a aspoň 14 dní po aplikácii nepoužívajte žiadne iné prípravky na ošetrovanie 
stien proti plesniam. Nariedený prípravok zaktivovaný vodou je možné skladovať najviac 24 hodín od nariedenia. 
Nepoužívať pre priestory používané na pestovanie húb.

Skladovanie:
Skladujte v suchu pri izbovej teplote 15–25oC a relatívnej vlhkosti do 40 %. Skladujte v pôvodnom, uzavretom obale.

Prvá pomoc:
Pri postriekaní: Umyte dostatočným množstvom vody. Použite mydlo,  ak je potreba. 
Pri zasiahnutí očí: Okamžite vypláchnite dostatočným množstvom pitnej vody. 
Pri nadýchaní: Preneste postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho oddychovať v polohe uľahčujúcej dýchanie. 
Pri požití: vypláchnite ústa, nevyvolávajte zvracanie.
Pri vyhľadaní lekárskej pomoci informujte o prípravku, s ktorým sa pracovalo (majte po ruke obal alebo štítok 
výrobku), a o poskytnutej prvej pomoci. Pokyny pre lekára: Žiadne nebezpečenstvá, ktoré by vyžadovali špeciálnu 
pomoc. Nie sú zaznamenané žiadne nežiaduce účinky na ľudské ani zvieracie zdravie. Nie sú popísané žiadne 
nežiaduce ani neočakávané vedľajšie účinky.

Obsahuje Pythium oligandrum. Môže vyvolať alergickú reakciu.

Pozor! Šetrite prírodu a uchovajte rozprašovač pre nové použitie. 
K novému použitiu využite náhradnú náplň umiestnenú v balení.
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