
ATAK Odpuzovač krtků Geraniol 
 
Přípravek se nesmí používat pro jiné účely a v jiném rozsahu, než je uvedeno v tomto návodu 
k použití.  
           Evidenční číslo oznámení k uvedení biocidního výrobku na trh: MZDR 3080/2022/OBP 
 
Biocidní přípravek, tekutina hotová k použití. Obsahuje aktivní látku: geraniol 1,0 g/kg.  
 
Určení:  
Přípravek je určen na odpuzování krtků (biocidní repelent – sk.19) vyskytujících se na pozemcích, které 
nejsou využívány pro zemědělskou činnost, tzn.: venkovní plochy, plochy vnitrobloků, sportovní 
objekty (tenisové kurty, závodní dráhy), rekreační objekty, letiště, zemní a hydrotechnické konstrukce 
(protipovodňové valy). 
  
Způsob použití, dávkování, doba působení:  
Sejmout zeminu tvořící krtinec, odkrýt část tunelu a dovnitř nalít cca 30 ml přípravku. Následně utěsnit 
otvor zeminou tak, aby se zápach šířil dovnitř tunelů. Přípravek začíná silně působit ihned po použití 
a plnou účinnost dosahuje po 1-2 dnech. Při vhodných atmosférických podmínkách (malé množství 
deště) přípravek působí po dobu kolem 3 týdnů. Zákrok je třeba opakovat v případě intenzívního 
deště. Terén, kde byl použit přípravek, není třeba vyjmout z užívání.  Množství přípravku z jednoho 
balení (500 ml) postačuje na plochu cca 500 m2, v závislosti na počtu krtinců na ploše.  
 
Bezpečnostní opatření:  
Po použití přípravku umýt ruce vodou s mýdlem. Nepožívejte. Vyhýbejte se zasažení pokožky a očí. 
Zabraňte znečištění povrchových a podzemních vod a půdy.  
 
Postup při likvidaci odpadu z přípravku (včetně prošlého) a obalu:  
Nevyhazujte do kanalizace. Zabraňte znečištění povrchových a podzemních vod a půdy. Neskladujte 
na skládce komunálního odpadu. Odpad z přípravku a prázdný obal považujte za nebezpečný odpad. 
Zakazuje se vlastní likvidace odpadů, likvidaci provádět v souladu s platnými předpisy, předat 
specializované firmě. 
 
Pravděpodobné přímé nebo nepřímé nepříznivé vedlejší účinky: Nejsou známy. 
 
 
Skladování:  
Skladujte v originálních baleních, v chladném a suchém místě (teplota 0-30 °C).   
 
UPOZORNĚNÍ: JE ZAKÁZÁNO VYUŽÍVAT PRÁZDNÉ OBALY OD BIOCIDŮ K JINÝM ÚČELŮM, V TOM TAKÉ 
NAKLÁDÁNÍ S NIMI JAKO S DRUHOTNÝMI SUROVINAMI. 
 
 
První pomoc: 
V případě kontaktu s pokožkou nebo očima, neprodleně omýt větším množstvím vody (v případě očí 
min. 15 minut při otevřených víčkách). V ostatních případech zasažení (trávící nebo dýchací cesty), 
pokud se vyskytnou příznaky špatného pocitu, postiženého vyveďte na čerstvý vzduch, chraňte před 
ztrátou tělesné teploty. Přivolejte lékaře, předložte obal od prostředku. Nevyvolávejte zvracení bez 
konzultace s lékařem. 
Informace o první pomoci pro lékaře:  
Aplikovat příznakovou a podpůrnou léčbu. Zvažte podání roztoku aktivního uhlí. 
Nebyly zjištěny žádné jiné vedlejší účinky prostředku než ty, které jsou uvedeny v klasifikaci.    



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 
 

Č. šarže:  
Doba použitelnosti: 3 roky od data výroby  
Datum výroby:  
Obsah netto: 
 

Odpovědný subjekt/výrobce:  
Private Lab Sp. z o. o., ul. Karola Darwina 1 D, 43-603 Jaworzno, biuro@private-lab.pl , tel. +48 797 
957 451  
 
Dovozce do ČR:     
Mgr. Miloš Krejsa, 561 63 Nekoř 74, info@krejsashop.cz, tel.: +420465625163 
 
Distribuce a balení pro ČR: AgroBio Opava, s.r.o., Mostní 41/1, Skrochovice, 747 71 Brumovice, tel.: 
+420 553 626 660, www.agrobio.cz 
 
 

Určení nebezpečnosti chemických látek a pokyny pro bezpečné zacházení s chemickými látkami: 

  

 

Varování 

H226 Hořlavá kapalina a páry. 
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. 
 
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. 
P391 Uniklý produkt seberte. 
P501 Odstraňte obsah/obal ve schválené sběrně nebezpečného odpadu, v souladu se zákonem o 
odpadech. 
 
Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o 
přípravku. 

 


