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Proeko spol. s r.o., Praha
Provozovna: Salavcova 80, 533 51 Pardubice 
mob. tel 1.: + 420 602 554 027
mob. tel 2 .: + 420 777 908 209
tel/fax.: + 420 466 411 403
e-mail:proeko@email.cz

  Charakteristika: Lepový pøípravek urèený k odchytu švábovitého hmyzu t.j. u nás 
nejèastìji se vyskytujících rusa domácího a švába obecného. Je vhodný 
pøedevším k monitorování výskytu t.j. zjištìní pøítomnosti a stanovení 
stupnì zamoøení. V pøípadì výskytu jej lze úspìšnì použít i k likvidaci 
švábovitých, zejména ve spojení s prostøedkem Proxikol N. Je použitelný 
prakticky v každém místì pøedpokládaného výskytu švábovitého hmyzu 
napø.: v domácnostech, hotelích, nemocnicích, obchodech, 
výrobnách... Lepové lapaèe je nutno umístit na místa pøedpokládaného 
výskytu švábovitého hmyzu t.j. tam, kde mají zdroje potravy a úkryty.

Dávkování :

Lepový pás obsahuje kromì lepivé složky i potravinový atraktant. Švábovití jsou lákání 
atraktantem i simulovanými úkrytovými pøíležitostmi vnitøku lapaèe. Již pøi prvním kontaktu s 
lepem je jedinec definitivnì chycen.

Zpùsob použití :  1. Pøíøez pøehnout v polovinì délky v místì drážky.
2. Vymáèknout naznaèené výøezy.
3.Odtrhnout krycí fólii.
4.Pøeložením a zasunutím kratší strany do výøezu vytvoøit oblouk lepem 
dovnitø.
5.Položit nebo zavìsit na místa pøedpokládaného výskytu švábovitých
Neni vhodné pokládat lepové pásy do míst, kde je riziko mechanického 
poškození a míst mokrých.

Doporuèená dávka je 2-3 lepové pásy na 10 m2. Doba expozice 10-14 
dní.

Likvidace 
odpadu:

Po skonèení odchytu se obì základny k sobì pøitisknou. Likvidují se na 
místech urèených k ukládání odpadù.

5 ksbalení

Lepový lapaè k odchytu švábovitého hmyzu.Použitelný pro monitorování výskytu i pro pøímé 
hubení. Ve spojení s Proxikolem N nejen kontroluje, ale i zkvalitòuje a urychluje zásah.

Ekolex V

Upozornìní: Používejte biocidní pøípravky bezpeènì. Pøed použitím si vždy pøeètìte 
údaje na obalu a pøipojené informace o pøípravku.
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