
info@zapispa.com - www.zapispa.com

07
35

80
DD

DS

SKULD GEL PROTI MRAVENCŮM
Insekticidní gelová nástraha (PT18), připravená k použití,

na hubení mravenců a mravenišť.
- PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ - 

SKULD GEL PROTI MRAVENCŮM
Insekticidní gelová nástraha (PT18) připravená k použití
Obsahuje Imidakloprid (CAS č. 138261-41-3)
0,0204%  w/w (0,02% w/w čistý)  
H411 Toxický pro vodní 
organismy, s dlouhodobými 
účinky. 
P273 Zabraňte uvolnění do životního 
prostředí. P391 Uniklý produkt 
seberte. P501 Odstraňte obsah/obal 
předáním oprávněné osobě.
Číslo povolení: CZ-0026213-0000
Držitel povolení / Dodavatel: ZAPI S.p.A.: Via Terza Strada 12 

35026 Conselve (PD) Itálie - Tel. +39 049 9597737
info@zapispa.com, www.zapispa.com 

 
VLASTNOSTI - SKULD GEL PROTI MRAVENCŮM je insekticidní 
gelová nástraha, připravená k použití, obsahující imidakloprid 
pro hubení běžných (Lasius niger) i tropických mravenců 
(Linepithema humile, Monomorium pharaonis) a jejich 
mravenišť.
SKULD GEL PROTI MRAVENCŮM je velmi atraktivní formulace 
nástrahy na mravence, bohatá na výživné a cukernaté 
formulační přísady; tekutost a energetická síla gelové návnady 
zajišťují rychlé a vydatné krmení. Po požití nástrahy se mravenci 
vrátí do mraveniště a předají ji ostatním mravencům v kolonii 
včetně královny. Předání nástrahy od jednoho mravence k 
druhému díky dominovému efektu umožňuje zlikvidovat celé 
mraveniště do dvou týdnů od aplikace. 
SKULD GEL PROTI MRAVENCŮM je bezbarvý, bez zápachu, 
nezanechává skvrny a umožňuje diskrétní použití insekticidu. 
SKULD GEL PROTI MRAVENCŮM zůstává dlouho chutný, což 
zajišťuje jeho účinnost až 3 měsíce od jeho aplikace. SKULD GEL 
PROTI MRAVENCŮM obsahuje hořké činidlo (Denatonium 
Benzoate), která zabraňuje požití lidmi. 
Přípravek SKULD GEL PROTI MRAVENCŮM lze také aplikovat 
pomocí vhodných návnadových staniček nebo obdobných 
zařízení, které se umístí podél mravenčích tras podle níže 
uvedených pokynů a dávkování.

INSTRUKCE K POUŽITÍ - Kategorie uživatelů: Profesionální uživatelé
Cílové organismy: Mravenec obecný (Lasius niger), Mravenec 
argentinský (Linepithema humile), Mravenec faraon 
(Monomorium pharaonis) ve všech vývojových stádiích.
Metoda aplikace: Aplikujte přípravek v kapkách podél 
mravenčích tras nebo do prasklin a štěrbin či u vchodů do 
mraveniště na vodorovné nesavé povrchy.
Oblasti použití: 
- Vnitřní prostory: praskliny a štěrbiny, podél stěn.
- Venkovní prostory: praskliny a štěrbiny, venkovní prostory 

kolem budov nebo poblíž vchodů do mraveniště. Pro venkovní 
použití aplikujte tento biocidní přípravek pouze do prasklin a 
štěrbin nebo přímo do mraveniště. Chraňte před včelami a 
povětrnostními podmínkami přikrytím, například květináčem 
nebo krytinovou taškou (zajistěte však, aby mravenci měli 
stále přístup k nástraze).

Návod k obsluze kartuše:
a Zasuňte píst do zadní části kartuše SKULD GEL PROTI 

MRAVENCŮM. Sejměte víčko a zasuňte hrot. Pomalu stlačte 
píst a aplikujte kapky přípravku podle předepsaného 
dávkování. Po ukončení aplikace přípravku kartuši zavřete.

b S aplikační pistolí: umístěte kartuši SKULD GEL PROTI 
MRAVENCŮM do aplikační pistole, sejměte víčko a zasuňte 
hrot; poté aplikujte kapky přípravku podle předepsaného 
dávkování. Po ukončení aplikace přípravku uzavřete kartuši.

Aplikační dávka a četnost aplikací: 2 kapky po 0,05 g (o průměru 
5 mm) na každý lineární metr nebo na vchod do mraveniště. 
Použijte maximálně 30 kapek po 0,05 g na mraveniště 
(maximálně 1,5 g přípravku). Pravidelně kontrolujte spotřebu 
přípravku a nahraďte ho, když je spotřebován. Přípravek 
dosahuje své úplné účinnosti dva týdny po aplikaci a zůstává 
účinný do 3 měsíců po aplikaci. Aplikaci obnovujte každé 3 
měsíce nebo dříve, pokud se na nástraze vyskytnou nějaké 
změny nebo bude úplně spotřebována. Přípravek neaplikujte na 
savé povrchy. Kapky nástrahy nevystavujte slunečnímu záření 

ani teplu (např. topení). Před použitím si vždy přečtěte štítek 
nebo příbalovou informaci a řiďte se všemi uvedenými pokyny. 
Nepoužívejte přípravek jako trvalou nástrahu. Před ošetřením ze 
zamořené oblasti odstraňte veškerý přírodní zdroj potravy pro 
mravence (odpad, zbytky jídla ...), abyste podpořili požer 
přípravku. Četnost kontroly návnady: jednou týdně. Na konci 
období ošetření odstraňte zbývající nástrahu nebo staničky s 
nástrahou a poté je zlikvidujte. Pokud je použití přípravku 
neúčinné, informujte držitele povolení.
OPATŘENÍ KE ZMÍRNĚNÍ RIZIKA Nebezpečné pro včely. 
Přípravek nanášejte bezpečně na místa, která nejsou přístupná 
dětem, zvířatům a necílovým zvířatům. Neaplikujte přímo na 
potraviny, krmiva či nápoje nebo do jejich blízkosti ani na 
povrchy nebo nástroje, které by mohly přijít do přímého styku s 
potravinami, krmivy, nápoji a zvířaty.
NÁVOD NA POSKYTOVÁNÍ PRVNÍ POMOCI A NOUZOVÉ 
OPATŘENÍ NA OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
- Styk s kůží: Očistěte kontaminovanou kůži mýdlem a vodou. 

Pokud se objeví příznaky, vyhledejte lékařskou pomoc.
- Styk s očima: Okamžitě propláchněte velkým množstvím vody a 

střídavě otvírejte horní a dolní víčko. Pokud je to možné, 
zkontrolujte a vyjměte kontaktní čočky. Pokračujte v oplachování 
vlažnou vodou po dobu nejméně 10 minut. Pokud dojde k 
podráždění nebo poškození zraku, vyhledejte lékařskou pomoc.

- Styk s ústy: Vypláchněte ústa vodou. Vyhledejte lékařskou pomoc.
- Mějte obal nebo štítek k dispozici.
Telefonní číslo pro naléhavé situace: Toxikologické 
informační středisko - Klinika pracovního lékařství VFN a 1. LF UK
Na Bojišti 1, 120 00, Praha 2 - tel: 224 919 293 a 224 915 402
POKYNY PRO BEZPEČNOU LIKVIDACI PŘÍPRAVKU A JEHO 
OBALU - Nevylévejte nepoužitý přípravek na zem, do vodních toků, 
do potrubí (umyvadlo, WC ...) ani do kanalizace. Nepoužitý přípravek, 
jeho obal a veškerý další odpad zlikvidujte předáním oprávněné 
osobě. PODMÍNKY SKLADOVÁNÍ A DOBA TRVANLIVOSTI 
PŘÍPRAVKU - Skladujte na chladném a dobře větraném místě 
mimo zdroje tepla. Chraňte před světlem. Chraňte před mrazem.
Doba skladovatelnosti: 2 roky od data výroby vytištěného na obalu.
Distributor: DDD Servis, spol. s r.o. 
Libušská 313, 142 00 Praha 4 
tel +420 261910149, 
fax +420 261911774
e-mail : ddd.servis@telecom.cz
 www.pestcontrol.cz
Číslo šarže a datum výroby:

Netto obsah: 180 g (6ks x 30g)
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Výrobca:  ZAPI Industrie Chimiche S.p.A. - via Terza Strada, 12
35026 Conselve (PD) Taliansko, telefón +39/049/9597737 - info@zapispa.com - www.zapispa.com
Distribútor: DDD Servis Slovakia s.r.o. - Švermova 31, 038 61 Vrútky
tel.+421 43-4284381, fax +421 43-4285125 - e-mail : dddservis@dddservis.sk - www.dddservis.sk

Registračné číslo CCHLP 
bio/1220/D/08/4/CCHLP  

SKULD GEL PROTI MRAVCOM
Insekticídna návnada vo forme gélu (PT18) na okamžité 

použitie, na kontrolu mravcov a ich hniezd
- NA PROFESIONÁLNE POUŽITIE - 

SKULD GEL PROTI MRAVCOM
Insekticídna návnada vo forme gélu (PT18) na okamžité použitie
Obsahuje imidakloprid (CAS č. 138261-41-3)
0,0204% w/w (0,02% w/w čistý)  
H411 Toxický pre vodné organizmy, 
s dlhodobými účinkami. 
P273 Zabráňte uvoľneniu do 
životného prostredia. P391 Zozbierajte 
uniknutý produkt. P501 Zneškodnite 
obsah/ nádobu v súlade s miestnymi 
predpismi.
Číslo autorizácie: SK21-008
Držiteľ autorizácie/Dodávateľ: ZAPI S.p.A.: Via Terza Strada 12, 

35026 Conselve (PD) Taliansko - Tel. +39 049 9597737
info@zapispa.com, www.zapispa.com 

VLASTNOSTI - SKULD GEL PROTI MRAVCOM je insekticídna 
návnada vo forme gélu na okamžité použitie na báze 
imidaklopridu, ktorá eliminuje hlavné druhy obyčajných (Lasius 
niger) a tropických mravcov (Linepithema humile, Monomorium 
pharaonis) a ich hniezda.
SKULD GEL PROTI MRAVCOM je vysoko chutná formulácia 
návnady pre mravce, bohatá na výživné a sladké koformulanty; 
tekutosť a energetická sila gélovej návnady umožňujú rýchle a 
bohaté kŕmenie. Po zjedení návnady sa mravce vrátia do ich 
hniezda a odovzdajú ju ďalej ostatným mravcom v kolónii 
vrátane kráľovnej. Prechod návnady z jedného mravca na 
druhého, vďaka Domino efektu, umožňuje elimináciu celého 
hniezda do dvoch týždňov od aplikácie. SKULD GEL PROTI 
MRAVCOM je bezfarebný, bez zápachu, nezanecháva škvrny a 
umožňuje diskrétne použitie insekticídu. SKULD GEL PROTI 
MRAVCOM zostáva chutný po dlhú dobu, zaisťujúc jeho účinnosť 
do 3 mesiacov od jeho aplikácie.
SKULD GEL PROTI MRAVCOM obsahuje horké činidlo 
(Denatónium-benzoát), ktoré napomáha predchádzať ľudskej 
konzumácii. SKULD GEL PROTI MRAVCOM môže tiež byť 
aplikovaný pomocou vhodných staničiek na návnadu alebo 
podobných zariadení, umiestňujúc ich pozdĺž cestičiek mravcov 
podľa inštrukcií a dávky uvedenej nižšie.

INŠTRUKCIE NA POUŽITIE - Kategória používateľov: 
profesionálni užívatelia. Cieľové organizmy: mravec obyčajný 
(Lasius niger), mravec argentínsky (Linepithema humile) a 
mravec faraónsky  (Monomorium pharaonis),  vo všetkých 
vývojových štádiách.  
Spôsob aplikácie: aplikujte výrobok po kvapkách pozdĺž cestičiek 
mravcov alebo do prasklín a štrbín, alebo do vstupov do 
mraveniska, na horizontálne neabsorpčné povrchy.
Oblasti použitia: 
- Vo vnútri: v prasklinách a štrbinách, pozdĺž stien.
- Vonku: v prasklinách a štrbinách, vonku okolo budov alebo vo 
vstupoch do mraveniska. Aplikujte tento biocídny výrobok iba do 
prasklín a štrbín alebo priamo do mravenísk. Chráňte pred 
včelami a počasím zakrytím, napríklad kvetináčom alebo 
dlaždicou (zabezpečte, aby mravce mali prístup k návnade).
Návod na použitie tuby:
a) Bez aplikačnej pištole: vložte piest do puzdra tuby SKULD GEL 

PROTI MRAVCOM. Odstráňte uzáver a vložte hrot. Pomaly 
zatlačte piest a aplikujte kvapky výrobku podľa dávky uvedenej 
nižšie. Zatvorte tubu na konci aplikácie.

b) S aplikačnou pištoľou: vložte tubu SKULD GEL PROTI MRAVCOM 
do aplikačnej pištole, odstráňte uzáver a vložte hrot; potom 
aplikujte kvapky výrobku podľa dávky uvedenej nižšie. 
Zatvorte tubu na konci aplikácie.

Aplikačná dávka a časový rozvrh: 2 kvapky po 0,05 g (priemer 5 
mm) na každý lineárny meter alebo na vstup do mraveniska. 
Aplikujte maximálne 30 kvapiek po 0,05 g na mravenisko 
(maximálne 1,5 g výrobku).
Pravidelne kontrolujte spotrebu výrobku nahraďte ho, ak je už 
spotrebovaný. Výrobok dosahuje svoju úplnú účinnosť dva 
týždne po aplikácii a zostáva účinný do 3 mesiacov po aplikácii. 
Aplikáciu obnovujte každé 3 mesiace alebo skôr, ak je návnada 
zmenená alebo úplne spotrebovaná.
Neaplikujte výrobok na absorpčné povrchy. Kvapky návnady 
nevystavujte slnečnému žiareniu alebo teplu (napr. radiátoru).

Pred použitím si vždy prečítajte etiketu alebo písomnú 
informáciu pre používateľov a riaďte sa všetkými uvedenými 
pokynmi. Vyvarujte sa nepretržitému používaniu výrobku. Pred 
ošetrením odstráňte zo zamorenej oblasti všetky zdroje potravy 
pre mravce (odpad, zvyšky potravy ...), aby sa podporilo požitie 
gélu. Frekvencia kontroly návnady: raz za týždeň. Na konci 
ošetrenia odstráňte zvyšnú návnadu alebo krabičky s návnadou 
pre následnú likvidáciu. Ak je ošetrenie neúčinné, informujte 
držiteľa autorizácie.
OPATRENIA NA ZMIERNENIE RIZIKA - Nebezpečný pre včely. 
Aplikujte výrobok bezpečne na miestach neprístupných deťom, 
domácim zvieratám a necieľovým zvieratám. Neaplikujte 
priamo na potraviny, krmivá alebo nápoje ani do ich blízkosti, ani 
na povrchy alebo nástroje, ktoré môžu prísť do priameho styku s 
potravinami, krmivami, nápojmi a zvieratami.
NÁVOD NA POSKYTNUTIE PRVEJ POMOCI A NÚDZOVÉ 
OPATRENIA NA OCHRANU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
- Pri kontakte s pokožkou: Znečistenú pokožku umyte mydlom a 

vodou. Ak sa objavia príznaky, kontaktujte odborníka na otravy.
- Pri kontakte s očami: Okamžite vypláchnite veľkým množstvom 

vody, občas nadvihnite horné a dolné viečka. Skontrolujte 
kontaktné šošovky a ak je to možné vyberte ich. Pokračujte v 
oplachovaní vlažnou vodou najmenej 10 minút. Ak dôjde k 
podráždeniu alebo zhoršeniu zraku, vyhľadajte lekársku pomoc.

- Pri kontakte s ústami: Vypláchnite ústa vodou. Kontaktujte 
odborníka na otravy.

- Nádobu alebo označenie uchovajte k dispozícii.
Národné toxikologické informačné centrum (NTIC).              
Tel: +421 2 5477 4166.
NÁVOD NA BEZPEČNÉ ZNEŠKODNENIE VÝROBKU A JEHO 
OBALU Nevypúšťajte nepoužitý výrobok na zem, do vodných 
tokov, do potrubí (umývadlo, toalety ...) ani do odtokov. 
Nepoužitý výrobok, jeho obal a všetok ostatný odpad zlikvidujte 
v súlade s miestnymi predpismi. PODMIENKY SKLADOVANIA A 
TRVANLIVOSŤ VÝROBKU - Uchovávajte na chladnom a dobre 
vetranom mieste, mimo dosahu zdrojov tepla. Chráňte pred 
svetlom. Chráňte pred mrazom. Doba použiteľnosti: 2 roky od 
dátumu výroby vytlačenom na obale.
Distribútor: DDD Servis Slovakia s.r.o.
Švermova 31, 038 61 Vrútky
tel.+421 43-4284381, fax +421 43-4285125
e-mail : dddservis@dddservis.sk
www.dddservis.sk
Číslo šarže a dátum výroby:

Obsah netto: 180 g (6 ks x 30g)
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