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SPIESS URANIA 
 

Alba® 
 
Nástraha vo forme pasty k ničeniu múch druhu Musca autumnalis a Musca 
domestica, ktorá sa aplikuje náterom alebo postrekom. 
 
Účinná látka: 26,0 g Klotianidín /l, tj. 3-[(2-chlór-1,3-thiazol-5-yl)metyl]-2-metyl-1-nitroguanidí 

              0,5 g  Tricosén /l (atraktant), Z-9-tricosén 

 
 
 
Insekticíd     Obsah: 500 ml 
 
 
 

 
 
POZOR! 
Zabráňte ohrozeniu človeka a životného prostredia, postupujte podľa návodu na po-
užitie!. 
Pred použitím prečítajte priložený návod! 
 
 
PÔSOBENIE  
Alba ako insekticíd s požerovým a kontaktným účinkom proti muchám vyskytujúcim 
sa v objektoch živočíšnej výroby (ošipárne, kravíny, chovy hydiny) a ďalších 
objektoch, kde sa muchy vyskytujú, má vynikajúci okamžitý účinok a pôsobí i trvale 
po dobu 6–8 týždňov. Vďaka obsiahnutému atraktantu je veľmi lákavý pre muchy 
druhu Musca autumnalis a v chlievoch žijúce muchy domáce (Musca domestica), 
ktoré ho z ošetrených plôch rýchlo vstrebajú. 
 
NÁVOD NA POUŽITIE 
Alba je prípravok na ničenie múch v objektoch živočíšnej výroby určený na 
natieranie a postrek. Nanáša sa bodovo na steny, foršne, okenné rímsy atď. 
Prípravok sa aplikuje na miesta, kde sa najčastejšie muchy zdržiavajú. S aplikáciou 
treba začať, keď sa objavia prvé muchy. 
Aby prípravok dobre zaúčinkoval, mal by sa nanášať rovnomerne podľa možnosti na 
viacero menších plôch, rovnomerne po celom objekte. 
 
APLIKAČNÁ TECHNIKA 
DÁVKOVANIE 
Na maštaľ o veľkosti plochy 200 m² sa spotrebuje 500 ml prípravku Alba.  
 
1. APLIKÁCIA NÁTEROM 
Pri natieraní sa Alba nanáša veľmi jednoduchým spôsobom. Vďaka vysokej 
koncentrácii nanesenej vrstvy sa zároveň zabezpečí vysoká účinnosť. 
Neriedenú pastu na natieranie je treba pomocou štetca aplikovať na čo najviac 
malých plôch (na 200 m² plochy maštale cca 60 pásikov o rozmere 10 x 30 cm) na 
steny, steny boxov, foršne, okenné klenby, potrubia, cez ktoré prúdi mlieko, atď. do 
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blízkosti zvierat (ale mimo ich dosahu). Produkt sa má nanášať predovšetkým na 
miesta, kde sa muchy často zdržiavajú. Pritom treba dbať na to, aby bol prípravok 
Alba nanesený bodovo a koncentrovane na čistý a nepijavý podklad. 
V maštaliach, kde sa nenachádzajú vyhovujúce miesta na natieranie alebo nie je 
možné vziať do úvahy slabé zafarbenie podkladu, sa odporúča rozvešať približne 60 
natretých, slabo pijavých pásov lepenky alebo podobného materiálu (veľkosť cca 20 
x 15 cm) nad boxy do blízkosti zvierat (tiež mimo ich dosah). 
 
2. APLIKÁCIA POSTREKOM 
Pre 200 m² plochy maštale treba rozmiešať 500 ml prípravku Alba v 1,0 litri vody a 
pomocou chrbtového alebo ručného postrekovača rovnomerne nastriekať pod 
nízkym tlakom na čo najviac miest, kde sa najčastejšie zdržiavajú muchy, t.j. na 
stropy, foršne, steny, steny boxov, klenby okien, potrubia, cez ktoré prúdi mlieko atď. 
v blízkosti zvierat (ale mimo ich dosahu). 
Tekutým postrekom s objemom 1,5 l je treba ošetriť čo najviac malých plôch  (cca 
60), ktorých rozmer pri rovnomernej aplikácii zodpovedá zhruba 10 % plochy 
maštale. 
V maštaliach, kde sa nenachádzajú vyhovujúce miesta na postrek alebo nie je 
možné vziať do úvahy slabé zafarbenie podkladu, sa odporúča rozvešať postriekané, 
slabo pijavé pásy lepenky alebo podobného materiálu zodpovedajúcej veľkosti 
a umiestniť ich nad boxy do blízkosti zvierat (tiež mimo ich dosah). 
 
UPOZORNENIE 
Prípravok Alba rozmiestnite podľa možnosti do blízkosti zvierat v objekte. Počas 
aplikácie môžu úžitkové zvieratá zostať v maštali. Je ale nutné zabezpečiť, aby bol 
aplikovaný prípravok mimo dosahu zvierat resp. aby ho zvieratá nemohli 
oblizovať. Treba dbať na to, aby nedošlo k postriekaniu zvierat alebo aplikácii 
nesprávnej dávky (predávkovanie, ale hlavne nedostatočné dávkovanie). 
Prípravok rozriedený vo vode (pri postreku) sa musí aplikovať v deň prípravy. 
Prípravkom neošetrujte znečistené, príliš pórovité a pijavé, vlhké alebo čerstvo 
bielené steny. V prípade potreby môžete prípravok naniesť opakovane; pri veľkej 
prašnosti je nutné prípravok opakovane aplikovať v kratších časových intervaloch. Po 
aplikácii sa na ošetrených stenách môže objaviť slabé zafarbenie. 
Postrekovač po použití dôkladne vyčistite, napr. prípravkom Agro Clean®. Oplachovú 
vodu vystriekajte na predtým ošetrenom pozemku. 

 
BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI 
Pri práci s prípravkom používajte bežný ochranný pracovný odev používaný v chémii 
a ochranné okuliare (EN 166).  Pri prekročení hraničnej hodnoty na pracovisku sa 
musí nosiť vhodný ochranný dýchací prístroj.  
Pri intenzívnom kontakte s produktom používajte ochranné rukavice (DIN EN 374). V 
prípade možného kontaktu pokožky s produktom poskytuje použitie rukavíc, skúša-
ných napr. podľa EN 374, dostatočnú ochranu. Ochranné rukavice by mali byť v kaž-
dom prípade otestované z hľadiska ich vhodnosti špecifickej pre pracovisko (napr. 
mechanická odolnosť, znášanlivosť produktu, antistatika). Dodržiavajte pokyny a in-
formácie výrobcu rukavíc týkajúce sa používania, skladovania, starostlivosti a výme-
ny rukavíc. Ochranné rukavice pri prvom poškodení alebo prvých príznakoch opotre-
benia ihneď nahraďte. Pracovné postupy upravte tak, aby sa rukavice nemuseli nosiť 
neustále.  
Vhodný materiál nitril, doba preniknutia > 480 min. 
 



Gebrauchsanleitung Alba® (SK)  Druckreif: 17.04.2013 
 
 

Seite 3 von 4 

Zamedzte akémukoľvek zbytočnému styku s prípravkom. Nesprávne použitie môže 
spôsobiť ujmu na zdraví.  
Prípravok skladujte pod zámkom a uchovávajte mimo dosahu detí. Pri práci nejedzte, 
nepite, nefajčite.  
Po práci si dôkladne umyte ruky a iné časti tela, ktoré mohli byť kontaminované. Pri 
kontakte s pokožkou postihnuté miesto okamžite opláchnite vodou a umyte mydlom. 
Uchovávajte mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá. Zamedzte 
kontaminácii válovov a napájadiel. 
 
PRVÁ POMOC 
Všeobecné pokyny: Pri pretrvávajúcich problémoch privolajte lekára. Vymeňte kon-
taminovaný odev. 
Pri nadýchaní: Zasiahnuté osoby vyveďte z oblasti ohrozenia. Zaistite prívod 
čerstvého vzduchu. Pri bezvedomí uveďte postihnutého do stabilizovanej polohy 
ležmo na bok a zavolajte lekára. 
Pri styku s pokožkou: Znečistené oblečenie okamžite vyzlečte. Pokožku ihneď 
opláchnite vodou a umyte mydlom. Pred opätovným použitím zašpinené oblečenie 
vyperte. Ak sa vyskytnú nejaké symptómy, vyhľadajte lekára. 
Pri zasiahnutí očí: Okamžite vyplachujte veľkým množstvom vody po dobu minimálne 
15 minút, aj pod viečkami. Odstráňte kontaktné šošovky. Bezodkladne vyhľadajte 
očného lekára. 
Pri náhodnom požití: Okamžite privolajte lekársku pomoc. Ústa dôkladne vypláchnite 
vodou; pite veľa vody. Osobám, ktoré sú v bezvedomí nepodávajte nič ústami. 
 
SKLADOVANIE 
Skladujte v originálnych, uzatvorených obaloch v chladných a dobre vetraných 
skladoch, oddelene od potravín, pri teplotách 5–30°C. Chráňte pred mrazom. 
Prípravok skladujte po dobu 5 rokov od dátumu výroby. 
 
LIKVIDÁCIA OBALOV A PRÍPADNÝCH ZVYŠKOV PRÍPRAVKU 
Prázdne a dôkladne vypláchnuté obaly znehodnoťte a odovzdajte do zberu k 
recyklácii alebo ku spáleniu v schválenej spaľovni. Prázdne obaly znovu 
nepoužívajte. Prípadné zvyšky prípravku sa spália v schválenej spaľovni rovnakých 
parametrov ako pre obaly. Zvyšky prípravku nemôžu zasiahnuť zdroje spodných vôd 
ani recipienty povrchových vôd. 
 

ZODPOVEDNOSŤ 
Keďže spoločnosť Spiess-Urania Chemicals GmbH nemá možnosť ovplyvniť 
aplikáciu prípravku a podmienky v priebehu aplikácie (napr. vplyv klimatických 
podmienok), ručí iba za konštantné vlastnosti prípravku Alba. 
Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody vzniknuté nesprávnym skladovaním 
alebo použitím prípravku. 

 

Alba   

                              
Xi – dráždivý                      N – nebezpečný pre životné prostredie 
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Účinná látka:26,0 g  Klotianidín /l 
Atraktant: 0,5 g  Tricosén /l 
 
Môže spôsobiť senzibilizáciu pri kontakte s pokožkou. 
Jedovatý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo 
vodnej zložke životného prostredia. 
 
Uchovávajte mimo dosahu detí. 
Uchovávajte mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá. 
Zabráňte kontaktu s pokožkou. 
Tento materiál a jeho obal sa musí zneškodniť bezpečným spôsobom. 
Noste vhodné rukavice. 
V prípade požitia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo 
označenie. 
Uskutočnite náležitú kontrolu, aby ste zabránili kontaminácii. 

 
Výrobca: Spiess-Urania Chemicals GmbH, Frankenstraße 18b, 20097 Hamburg, 
Nemecko 
Distribútor: Spiess-Urania Chemicals GmbH, organizační složka, Litvínovská 609/3, 
190 00 Praha 9 – Prosek 
Balenie: 500 ml 
Doba použiteľnosti: doba účinnosti – uvedené na obale 
Dátum výroby: uvedené na obale 
Číslo šarže: uvedené na obale 
Číslo oznámenia: xxx 
 
® = reg. ochr. známka Spiess-Urania Chemicals GmbH 

 
 


