
NEBEZPEČÍ / 
NEBEZPEČENSTVO

CZ: UPOZORNĚNÍ: Během aplikace odveďte děti a zvířata – Nepoužívejte v blízkosti zařízení, které 
může vytvářet jiskry - Chraňte před jakýmkoli zdrojem zapálení - Během používání neznečišťujte 
potraviny, nápoje nebo obaly, používané k uchovávání potravin -Nevdechujte aerosol ani nestříkejte do 
očí- Nepoužívejte příliš mnoho přípravku nebo nesprávným způsobem - Pokud je produkt používán na 
místě, kde dlouze pobýváte nebo v ložnicích, důkladně prostor vyvětrejte.
CHARAKTERISTIKA: Hnízda vos a sršňů jsou vytvářená na speciálních místech, jako jsou okapové 
žlaby, pod parapety, mezi střešními nosníky, v podlahách podél přístřešků, za vnějšími jednotkami 
klimatizačních systémů, v dutinách, trhlinách nebo prasklinách ve stěnách. Obecně v místech obtížného 
přístupu. VESPAJET SCHIUMA působí proti tomuto nebezpečnému hmyzu z naprosto bezpečné 
vzdálenosti. Díky speciálnímu hasičskému ventilu nové koncepce, který zesiluje dávkovaní do vzdálenosti 
5 metrů, je možné ošetřovat hnízda v místech, která jsou za normálních okolností obtížně dosažitelná. 
VESPAJET SCHIUMA je specifický insekticid vhodný pro všechny aplikace na dálku rychle a s okamžitým 
zabíjením. Zasažený hmyz uhyne po několika sekundách. Neobsahuje hnací plyny, které jsou 
považovány za škodlivé pro ozonovou vrstvu.
ZPŮSOB APLIKACE: Před použití dobře protřepejte. VESPAJET SCHIUMA se aplikuje stříkáním, 
pečlivě stříkejte na hnízda vos a sršňů za vzniku pěny, která je zcela obalí. V důsledku pokrytí hnízda 
pěnou, vosy a sršně nebudou moci létat a rychle uhynou. Doporučujeme aplikovat pěnu brzy ráno nebo 
pozdě v noci, kdy se hmyz pravděpodobně zdržuje uvnitř hnízda. Tímto způsobem se zvyšuje účinnost 
aplikace.  V případě potřeby zopakujte aplikaci po 2-3 dnech. Po několika dnech, kdy všechen hmyz 
uhyne, lze hnízdo odstranit. Nepoužívejte příliš mnoho přípravku nebo nesprávným způsobem. Může 
způsobit skvrny.
SKLADOVÁNÍ: V udržovaných neporušených obalech a za normálních teplotních podmínek si produkt 
zachovává své nezměněné vlastnosti po dobu nejméně 2 let.
UPOZORNĚNÍ: Výrobce nepřebírá žádnou odpovědnost za škody na osobách nebo na majetku, které 
mohou vzniknout v důsledku nesprávného použití přípravku. Kdo produkt používá, odpovídá také třetím 
stranám.
INFORMACE PRO LÉKAŘE: Symptomy: blokuje přenos nervových vzruchů na nervových zakončeních. 
Chvění, křeče, ataxie. Podráždění dýchacích cest: rýma, kašel, sípání a dušnost, nauzea, zvracení, bolest 
břicha, průjem, pocení. Zvláštní citlivost pro alergické a astmatické pacienty. Konzultujte s Toxikologickým 
informačním centrem.

SK:Hniezda ôs a sršňov sa tvoria väčšinou na špeciálnych miestach, ako sú žľaby, sklápacie časti v 
žalúzií, pod parapetmi, medzi strešnými nosníkmi, v podlahách pozdĺž prístreškov, za vonkajšími 
jednotkami klimatizačných systémov, v dutinách, trhlinách alebo prasklinách v stenách. Tvoria sa 
spravidla na miestach, kde je ťažký prístup. VESPAJET SCHIUMA pôsobí proti tomuto nebezpečnému 
hmyzu úplne bezpečne. 
Vďaka špeciálnemu hasičskému ventilu novej koncepcie, ktorý zosilňuje výkonnosť  dávkovača do 
vzdialenosti 5 metrov, je možné ošetrovať hniezda na miestach, ktoré sú za normálnych okolností ťažko 
dostupné. VESPAJET SCHIUMA je špecifický insekticíd vhodný pre všetky vzdialené aplikácie s rýchlym 
a okamžitým účinkom. Postihnutý hmyz zomiera v priebehu niekoľkých sekúnd.  
NÁVOD NA  POUŽITIE: Pre použitím pretrepte. Pri striekaní dbajte na to, aby ste produkt  VESPAJET 
SCHIUMA striekali na  hniezda ôs a sršňov tak, aby ich vzniknutá pena úplne pokryla. Potom, ako sa 
hniezda pokryjú penou,  hmyz  nebude schopný lietať a rýchlo uhynie. Penu odporúčame aplikovať v 
skorých ranných hodinách alebo neskoro v noci, keď je predpoklad, že hmyz je vnútri v hniezdach – týmto 
spôsobom sa zvyšuje účinnosť aplikácie.  V prípade potreby opakujte aplikovanie prípravku po 2 – 3  
dňoch. Po niekoľkých dňoch, keď je uhynutý všetok hmyz, pena môže byť odstránená. Nepoužite priveľa 
peny, ani ju nepoužitie nevhodným spôsobom. Pena môže na povrchu zanechať škvrny. 
Ak produkt používate na mieste, kde sa dlhšie zdržujete,  pred ďalším pobytom miestnosť vetrajte
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VESPAJET SCHIUMA - Složení 100 g of product obsahuje:
Piperonyl Butoxide ………….........1,00 %                 
Permethrin (ISO)…………………  0,42 %
Tetramethrin …………...................0,26 %                
Koformulanty do..………...........100,00 % 
   
CZ: Standardní věty o nebezpečnosti: Extrémně hořlavý aerosol. 
Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Dráždí 
kůži. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými 
účinky. 
Doplňující informace: Obsahuje permethrin (ISO). 
Může vyvolat alergickou reakci. Opakovaná expozice 
může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. 
Pokyny pro bezpečné zacházení: Je-li nutná lékařská 
pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. 
Uchovávejte mimo dosah dětí. Před použitím si přečtěte 
údaje na štítku. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, 
otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. 
Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. 
Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Po manipulaci důkladně 
omyjte zasažené části těla. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. 
Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. 
PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při podráždění 
kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Uniklý produkt seberte. 
Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 
50°C. Odstraňte obsah/obal odevzdáním ve sběrně nebezpečných 
odpadů.

SK: Výstražné upozornenie: Mimoriadne horľavý 
aerosól. Tlaková nádoba: pri zahriatí môže vybuchnúť. 
Dráždi kožu. Spôsobuje vážne podráždenie očí. 
Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými 
účinkami. 
Ďalšie informácie o nebezpečnosti: Obsahuje permetrín. 
Môže vyvolať alergickú reakciu.
Bezpečnostné upozornenie: Uchovávajte mimo dosahu detí. 
Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, 
otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Nestriekajte na 
otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia. Neprepichujte alebo nespaľujte ju, 
a to ani po spotrebovaní obsahu. Chráňte pred slnečným žiarením. 
Nevystavujte teplotám nad 50°C. Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ 
ochranné okuliare. Zabráňte vdychovaniu aerosólov. Kontaminovaný odev 
vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte.
PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody. PO 
VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej 
pohodlne dýchať. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich 
opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky 
a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. 
Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. 
Zneškodnite obsah/nádobu v mieste zberu 
nebezpečného odpadu. Používajte biocídy bezpečným 
spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a 
informácie o výrobku.
Držiak / Držák: ORMA S.r.l. – Via A. Chiribiri 2 – Trofarello (TO) 
Italy - Tel. +39 011-6499064 
Registrační číslo CZ:...........................
Číslo registrácie SK:...........................
Číslo šarže… viz. na obalu / Číslo šarže: pozri na obale
Doba skladování: 2 roky za normálních podmínek / Trvanlivosť: 2 roky

Čistý obsah /
Obsah netto:

750 ml

INSEKTICID VE SPREJI NA 
VOSY A SRŠNĚ S RYCHLÝM 
KNOCKDOWN EFEKTEM
INSEKTICÍD PROTI OSIAM A 
SRŠŇOM VO FORME
AEROSÓLU S OKAMŽITÝM 
ÚČINKOM




