
 

 

 

SELONTRA 
 
Vysoko účinná požerová návnada vo forme voskových blokov na ničenie škodlivých hlodavcov 
(myš domová, potkan hnedý a potkan tmavý).  

Typ prípravku: 14 – Rodenticídy (Prípravky na reguláciu živočíšnych škodcov)  

 
Účinná látka:      Cholecalciferol 0.075% w/w  

Návnada na okamžité použitie v deratizačných staničkách odolných voči manipulácii. 
Obsahuje horké činidlo a farbivo. 

 

Číslo autorizácie:  SK20-017 
Číslo šarže:  uvedené na obale 

Doba použiteľnosti: 3 roky od dátumu výroby pri skladovaní v pôvodných neporušených 
obaloch   

Držiteľ autorizácie:  BASF Slovensko spol. s r.o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava 
Balenie: Do 10 kg PP/HDPE/PET/PE/LDPE vedro s opakovateľne uzatvárateľným 

vrchnákom  
Do 10 kg PP/HDPE/PET/PE/LDPE lemovaná opakovateľne uzatvárateľná 
nádoba ako téglik, plechovka alebo lepenkový kartón, ako aj lakovaná 
plechovka.  
Naplnené PP/PE/LDPE návnadové krabičky balené do 10 kg PP/PET/PE 
opakovateľne uzatvárateľných nádob alebo opakovateľne uzatvárateľných 
lepenkových kartónov. 
 

Klasifikácia prípravku:  
P101   Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. 
P102   Uchovávajte mimo dosahu detí. 
P103   Pred použitím si prečítajte etiketu. 

 
Informácie o použití prípravku: 
SELONTRA je návnada na okamžité použitie v deratizačných staničkách odolných voči 
manipulácii.  
Každá návnada má hmotnosť 20 g a je potiahnutá perforovaným polyolefínovým filmom. 
Neodstraňujte ani neotvárajte film obsahujúci návnadu. 
 
 
NÁVOD NA POUŽITIE:  
1, Myš domová – profesionáli – vnútorné priestory  
Dávkovanie: 
20-40 g návnady (1-2 jednotky) na deratizačnú staničku. Ak je potrebná viac ako jedna deratizačná 
stanička, minimálna vzdialenosť medzi deratizačnými staničkami by mala byť 1-2 metre.  

Počet použitých návnad závisí od tlaku zamorenia v mieste, kde sa má produkt používať. 
Veľkosť balenia: 10 kg  

Pokyny pre aplikáciu:  



 

 

 

Návnadu možno umiestniť iba na 7 dní, aby sa dosiahla kontrola, a to za predpokladu, že je 
umiestnená dostatočná návnada pre mieru zamorenia prvý deň aplikácie. Skontrolujte návnady 1-
2 dni po prvom umiestnení a nahraďte spotrebovanú návnadu. Ak je úplne spotrebovaná, na tomto 
mieste nahraďte celé množstvo návnady. Tým sa zabezpečí optimálna kontrola v čo najkratšom 
čase. Návnady kontrolujte pravidelne (najmenej týždenne), či sa návnada prijíma, deratizačné 
staničky sú neporušené a odstráňte uhynuté hlodavce. Pokračujte v umiestňovaní návnad každých 
7 dní, kým je spotreba prípravku pozorovateľná. Upozorňujeme, že ak sa v ktoromkoľvek okamihu 
použije nedostatočné množstvo návnady, ošetrenie môže viesť k suboptimálnym výsledkom. 

Na konci aplikačného obdobia odstráňte zvyšný produkt. 

Dodržiavajte všetky ďalšie pokyny uvedené v príslušnom kódexe osvedčených postupov. 
 
2, Potkany – profesionáli – vnútorné priestory  
Dávkovanie:  

100-140 g návnady (5-7 jednotiek) na deratizačnú staničku v 10 metrovej vzdialenosti od seba.  

Počet použitých návnad závisí od tlaku zamorenia v mieste, kde sa má produkt používať. 
Veľkosť balenia: 10 kg  

Pokyny pre aplikáciu:  
Návnadu možno umiestniť iba na 7 dní, aby sa dosiahla kontrola, za predpokladu, že je umiestnená 
dostatočná návnada pre mieru zamorenia prvý deň aplikácie. Skontrolujte návnady 1-2 dni po 
prvom umiestnení a nahraďte spotrebovanú návnadu. Ak je úplne spotrebovaná, na tomto mieste 
nahraďte celé množstvo návnady. Tým sa zabezpečí optimálna kontrola v čo najkratšom čase. 
Návnady kontrolujte pravidelne (najmenej týždenne), či sa návnada prijíma, deratizačné staničky 
sú neporušené a odstráňte uhynuté hlodavce. Pokračujte v umiestňovaní návnad každých 7 dní, 
kým je spotreba prípravku pozorovateľná. Upozorňujeme, že ak sa v ktoromkoľvek okamihu 
použije nedostatočné množstvo návnady, ošetrenie môže viesť k suboptimálnym výsledkom. 
Na konci aplikačného obdobia odstráňte zvyšný produkt. 

Dodržiavajte všetky ďalšie pokyny uvedené v príslušnom kódexe osvedčených postupov. 

 
3, Myši, potkany – profesionáli – vonku okolo budov  
Dávkovanie:  
Myši: 20-40 g návnady (1-2 jednotky) na deratizačnú staničku každé 1-2 metre  

Potkany: 100-140 g návnady (5-7 jednotiek) na deratizačnú staničku každých 10 metrov  

Počet použitých návnad závisí od tlaku zamorenia v mieste, kde sa má produkt používať. 
Veľkosť balenia: 10 kg  

Pokyny pre aplikáciu:  
Návnadu možno umiestniť iba na 7 dní, aby sa dosiahla kontrola, za predpokladu, že je umiestnená 
dostatočná návnada pre mieru zamorenia prvý deň aplikácie. Skontrolujte návnady 1-2 dni po 
prvom umiestnení a nahraďte spotrebovanú návnadu. Ak je návnada úplne spotrebovaná, na 
tomto mieste nahraďte celé množstvo návnady. Tým sa zabezpečí optimálna kontrola v čo 
najkratšom čase. Návnady kontrolujte pravidelne (najmenej týždenne), či sa návnada prijíma, 
deratizačné staničky sú neporušené a odstráňte uhynuté hlodavce. Pokračujte v umiestňovaní 
návnad každých 7 dní, je spotreba prípravku pozorovateľná. Upozorňujeme, že ak sa v 
ktoromkoľvek okamihu použije nedostatočné množstvo návnady, ošetrenie môže viesť k 
suboptimálnym výsledkom. 
Na konci aplikačného obdobia odstráňte zvyšný produkt. 



 

 

 

Chráňte návnadu pred poveternostnými podmienkami (napr.dážď, sneh atď). Návnady umiestnite 
tak, aby neboli vystavené záplavám.  
Vymeňte návnadu v deratizačnej staničke, v ktorej je návnada poškodená vodou alebo 
kontaminovaná nečistotou.    
Dodržiavajte všetky ďalšie pokyny uvedené v príslušnom kódexe osvedčených postupov. 

Nepoužívajte tento výrobok priamo v brlohoch. 
Keď umiestňujete deratizačné staničky blízko povrchových vôd (napr. rieky, rybníky, vodné kanály, 
hrádze, zavlažovacie kanály) alebo kanalizačných systémov, zabezpečte, aby nedošlo ku kontaktu 
s vodou. 

 
4, Myši, potkany – vyškolení profesionáli – vnútorné priestory  
Dávkovanie:  
Myši: 20-40 g návnady (1-2 jednotky) na deratizačnú staničku každé 1-2 metre  

Potkany: 100-140 g návnady (5-7 jednotiek) na deratizačnú staničku každých 10 metrov  

Počet použitých návnad závisí od tlaku zamorenia v mieste, kde sa má produkt používať.  
Rovnaké aplikačné dávky sa používajú pre trvalé návnady. 

Veľkosť balenia: 10 kg  
Pokyny pre aplikáciu:  

Návnadu možno umiestniť iba na 7 dní, aby sa dosiahla kontrola, za predpokladu, že je umiestnená 
dostatočná návnada pre mieru zamorenia prvý deň aplikácie. Skontrolujte návnady 1-2 dni po 
prvom umiestnení a nahraďte spotrebovanú návnadu. Ak je návnada úplne spotrebovaná, na 
tomto mieste nahraďte celé množstvo návnady. Tým sa zabezpečí optimálna kontrola v čo 
najkratšom čase. Návnady kontrolujte pravidelne (najmenej týždenne), či sa návnada prijíma, 
deratizačné staničky sú neporušené a odstráňte uhynuté hlodavce. Pokračujte v umiestňovaní 
návnad každých 7 dní, kým je spotreba prípravku pozorovateľná. Upozorňujeme, že ak sa v 
ktoromkoľvek okamihu použije nedostatočné množstvo návnady, ošetrenie môže viesť k 
suboptimálnym výsledkom. 
Na konci aplikačného obdobia odstráňte zvyšný produkt. 
Trvalé návnady: ak je to možné, odporúča sa skontrolovať ošetrenú oblasť aspoň každé 4 týždne, 
aby sa predišlo vzniku rezistencie. 
Dodržiavajte všetky ďalšie pokyny uvedené v príslušnom kódexe osvedčených postupov. 
Ak je to možné, informujte pred deratizáciou prípadné nezúčastnené osoby (napr. používateľov 
ošetrovanej oblasti a ich okolia) o deratizácii hlodavcov. 
Zvážte preventívne kontrolné opatrenia (upchatie dier, čo najrozsiahlejšie odstránenie prípadných 
potravín a nápojov) na zlepšenie príjmu výrobku a zníženie pravdepodobnosti opätovnej invázie. 
Na zníženie rizika sekundárnej otravy počas deratizácie v častých intervaloch hľadajte a 
odstraňujte mŕtve hlodavce v súlade s odporúčaniami uvedenými v príslušnom kódexe 
osvedčených postupov.  
Tento výrobok sa môže používať len za výnimočných okolností, keď sa nechemický kontrolný 
postup a konvenčné formulácie návnad považujú za neúčinné. 
Stratégia použitia trvalých návnad sa pravidelne prehodnocuje v kontexte integrovanej ochrany 
proti škodcom (IPM) a posudzovania rizika opätovného zamorenia. 
Keď umiestňujete deratizačné staničky blízko kanalizačných systémov, zabezpečte, aby 
nedochádzalo ku kontaktu návnady s vodou. 
 
 
5, Myši, potkany – vyškolení profesionáli – vonku okolo budov   
Dávkovanie:  

Myši: 20-40 g návnady (1-2 jednotky) na deratizačnú staničku každé 1-2 metre  



 

 

 

Potkany: 100-140 g návnady (5-7 jednotiek) na deratizačnú staničku každých 10 metrov  

Počet použitých návnad závisí od tlaku zamorenia v mieste, kde sa má produkt používať.  
Veľkosť balenia: 10 kg  

Pokyny pre aplikáciu:  
Návnadu možno umiestniť iba na 7 dní, aby sa dosiahla kontrola, za predpokladu, že je umiestnená 
dostatočná návnada pre mieru zamorenia prvý deň aplikácie. Skontrolujte návnady 1-2 dni po 
prvom umiestnení a nahraďte spotrebovanú návnadu. Ak je návnada úplne spotrebovaná, na 
tomto mieste nahraďte celé množstvo návnady. Tým sa zabezpečí optimálna kontrola v čo 
najkratšom čase. Návnady kontrolujte pravidelne (najmenej týždenne), či sa návnada prijíma, 
deratizačné staničky sú neporušené a odstráňte uhynuté hlodavce. Pokračujte v umiestňovaní 
návnad každých 7 dní, kým je spotreba prípravku pozorovateľná. Upozorňujeme, že ak sa v 
ktoromkoľvek okamihu použije nedostatočné množstvo návnady, ošetrenie môže viesť k 
suboptimálnym výsledkom. 

Chráňte návnadu pred poveternostnými podmienkami. Návnady umiestnite tak, aby neboli 
vystavené záplavám.  
Vymeňte návnadu v deratizačnej staničke, v ktorej je návnada poškodená vodou alebo 
kontaminovaná nečistotou.    
Na vonkajšie použitie musia byť návnady zakryté a umiestnené na strategických miestach, aby sa 
minimalizovala expozícia necieľovým druhom. 

Na konci aplikačného obdobia odstráňte zvyšný produkt. 
Trvalé návnady: ak je to možné, odporúča sa skontrolovať ošetrenú oblasť aspoň každé 4 týždne, 
aby sa predišlo vzniku rezistencie. 

Dodržiavajte všetky ďalšie pokyny uvedené v príslušnom kódexe osvedčených postupov. 
Ak je to možné, informujte pred deratizáciou prípadné nezúčastnené osoby (napr. používateľov 
ošetrovanej oblasti a ich okolia) o deratizácii hlodavcov . 
Zvážte preventívne kontrolné opatrenia (upchatie dier, čo najrozsiahlejšie odstránenie prípadných 
potravín a nápojov) na zlepšenie príjmu výrobku a zníženie pravdepodobnosti opätovnej invázie. 
Na zníženie rizika sekundárnej otravy počas deratizácie v častých intervaloch hľadajte a 
odstraňujte mŕtve hlodavce v súlade s odporúčaniami uvedenými v príslušnom kódexe 
osvedčených postupov. 
Nepoužívajte tento produkt priamo do brlohov.  

Trvalé návnady sa môžu používať len za výnimočných okolností, keď sa nechemický kontrolný 
postup a konvenčné formulácie návnad považujú za neúčinné. 
-Stratégia použitia trvalých návnad sa pravidelne prehodnocuje v kontexte integrovanej ochrany 
proti škodcom (IPM) a posudzovania rizika opätovného zamorenia. 
 
Všeobecné pokyny pre aplikáciu:  
Pred použitím si prečítajte a dodržujte informácie o výrobku, ako aj akékoľvek informácie priložené 
k výrobku alebo poskytnuté v mieste predaja. 

Pred umiestnením návnady vykonajte prieskum zamorenej oblasti a vykonajte posúdenie na 
mieste na identifikáciu druhov hlodavcov, ich miest aktivity a určite pravdepodobnú príčinu a 
rozsah zamorenia. 

Použite hustejšie návnady a maximálny počet jednotiek návnady, kdekoľvek boli potkany alebo 
myši pozorované. Vyvarujte sa nedostatočného použitia návnad a postupujte podľa odporúčaní 
na etikete pre dávkovanie na návnadové body a dodržujte frekvenciu návnadových bodov. 

Pri ľahšom zamorení použite menšiu hustotu návnadových bodov. 



 

 

 

Odstráňte potraviny, ktoré sú pre hlodavce ľahko dosiahnuteľné (napr. rozsypané obilie alebo 
potravinový odpad).  
Okrem toho nečistite zamorenú oblasť tesne pred deratizáciou, keďže čistenie len vyruší populáciu 
hlodavcov a sťaží dosiahnutie prijatia návnady. 
Pokúste sa vytvoriť bariéru návnadových bodov medzi obytnými a kŕmnymi oblasťami.  

Výrobok by sa mal používať len ako súčasť systému integrovanej ochrany proti škodcom, ktorý 
okrem iného zahŕňa hygienické opatrenia a, ak je to možné, fyzické metódy kontroly. 
Ak je to možné, musia byť deratizačné staničky pripevnené k zemi alebo k iným konštrukciám.  

Deratizačné staničky musia byť jasne označené, že obsahujú rodenticídy a že sa s nimi nesmie 
hýbať a nesmú sa otvoriť. 
Keď sa výrobok používa na verejných priestranstvách, tieto by mali byť počas deratizácie 
označené a pri návnadách musí byť oznam s vysvetlením rizika primárnej alebo sekundárnej 
otravy antikoagulantom a musí byť uvedená aj prvá pomoc, ktorá sa má poskytnúť v prípade 
otravy. 
Návnada by mala byť zabezpečená tak, aby ju nebolo možné odtiahnuť preč od deratizačnej 
staničky. 
Umiestnite výrobok mimo dosahu detí, vtákov, domácich zvierat, hospodárskych zvierat a 
ostatných necieľových zvierat.  

Umiestnite výrobok mimo potravín, nápojov a krmív pre zvieratá, ako aj mimo náradia a povrchov, 
ktoré s nimi prichádzajú do styku. 
Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. Po použití výrobku si umyte ruky a priamo 
vystavenú pokožku. 
Ak je príjem návnady pomerne malý v porovnaní so zjavným rozsahom zamorenia, zvážte presun 
deratizačných staničiek na vzdialenejšie miesta a možnosť zmeny formulácie návnady. 
Ak sú návnady po období deratizácie 35 dní naďalej konzumované a nie je možné pozorovať 
pokles činnosti hlodavcov, treba určiť pravdepodobnú príčinu. Ak boli vylúčené iné prvky, je 
pravdepodobné, že hlodavce sú rezistentné, zvážte použitie iného rodenticídu s rozdielnym 
mechanizmom účinku. Takisto zvážte použitie pascí ako alternatívne riešenie.   
LEN PROFESIONÁLI  
Zvážte preventívne kontrolné opatrenia (napr. zapchať otvory, pokiaľ je to možné odstráňte 
potenciálne jedlo a pitie) na zlepšenie príjem produktu a zníženie možnosti reinvázie. 

Staničky s návnadou by mali byť umiestnené v bezprostrednej blízkosti miest, kde bola predtým 
pozorovaná aktivita hlodavcov (napr. cestičky, miesta hniezdenia, kŕmne žľaby, diery, brlohy atď.) 
Na konci aplikácie odstráňte zostávajúce návnady alebo staničky s návnadami. 

 

LEN VYŠKOLENÍ PROFESIONÁLI  
Použite nižšiu hustotu návnadových bodov pri ľahšom zamorení alebo pri použití trvalých návnad 
vyškolenými profesionálmi 
Staničky s návnadou by mali byť umiestnené v bezprostrednej blízkosti miest, kde bola predtým 
pozorovaná aktivita hlodavcov (napr. cestičky, miesta hniezdenia, kŕmne žľaby, diery, brlohy atď.) 

 
Z dôvodu oneskoreného mechanizmu pôsobenia sú antikoagulantné rodenticídy účinné 2 až 5 dní 
po požití návnady. 
Hlodavce môžu prenášať choroby. Nedotýkajte sa mŕtvych hlodavcov holými rukami, pri ich 
likvidácii používajte rukavice alebo používajte nástroje, ako napríklad kliešte. 



 

 

 

Tento výrobok obsahuje horkú látku a farbivo. 

 
Staničky s návnadou musia byť označené nasledujúcimi informáciami:  

- produkt nepremiestňujte ani neotvárajte 
- obsahuje rodenticíd 
- názov produktu alebo autorizačné číslo 
- cholecalciferol  
- v prípade nehody zavolajte toxikologické centrum 
- nebezpečné pre voľne žijúce zvieratá. 

 
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci: 
Pri práci používajte chemický ochranný oblek, zásteru, ochranné čižmy, ochranné okuliare s 
bočnými štítmi a vhodné ochranné rukavice odolné voči chemikáliám.  

Pri správnom skladovaní a manipulácii nie sú potrebné žiadne špeciálne opatrenia. Ak sú počas 
kontroly nájdené mŕtve alebo zdochýnajúce myši alebo potkany, je potrebné ich okamžite 
odstrániť, aby sa predišlo druhotnej otrave. Nepoužívajte vonku – návnadové body by mali byť 
zakryté alebo použiť debny s návnadou. Pri používaní nejedzte, nepite ani nefajčite. Pred 
prestávkami a na konci pracovnej zmeny si dôkladne umyte ruky a/alebo tvár. Prípravok používajte 
tak, aby nedošlo ku kontaminácii potravín, vody, krmív a miest, kde sa s potravinami pracuje. 
Zabezpečte dôkladnú ventiláciu skladov a pracovných priestorov.  
Prípravok uchovávajte mimo dosahu tepla. Chráňte pred vlhkosťou. Chráňte pred priamym 
slnečným svetlom.  

Ochrana proti požiaru:  
Zabráňte tvorbe prachu. Používajte ochranný odev. Zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a 
odevom. 
V prípade požiaru alebo výbuchu nevdychujte dymy. Pri vystavení ohni ochladzujte nádoby 
striekaním vody. Oddelene zachyťte vodu kontaminovanú pri hasení, nenechajte ju odtiecť do 
systému kanalizácie alebo odpadových vôd. Zvyšky po požiari a voda kontaminovaná po hasení 
musia byť zlikvidované v súlade s platnými predpismi.  
Požiar haste hasiacou penou, hasiacim práškom a rozprašovanou vodou. Vodu použite len na 
ochladzovanie materiálu v blízkosti požiaru, a to formou jemného zahmlovania, nie silným prúdom, 
a len tých prípadoch, keď je dokonale zabezpečené zachytenie kontaminovanej vody a zabránené 
jej preniknutiu do verejnej kanalizácie, zdrojov spodných vôd, recipientov povrchových vôd a 
zasiahnutiu poľnohospodárskej pôdy.  

Pri požiari použite izolačné dýchacie prístroje, lebo pri horení môžu vznikať toxické splodiny. 

 
Prvá pomoc: 
Cholecalciferol spôsobuje hyperkalciémiu. Zaobchádzajte symptomaticky. Liečba zahŕňa diétu s 
nízkym obsahom vápnika, vysoký príjem solí a tekutín a zabránenie vystaveniu slnečnému 
žiareniu. Môže pomôcť monitorovanie hladiny vápnika v sére. V niektorých prípadoch môže 
pomôcť aj kortizón. 
Všeobecné pokyny: Ak sa vyskytnú ťažkosti: vyhľadajte lekársku pomoc. Ukážte lekárovi obal, 
etiketu a/alebo Kartu bezpečnostných údajov.  

Po inhalácii: Zabezpečte pokoj a čerstvý vzduch.  
Po kontakte s pokožkou: Po kontakte s pokožkou okamžite umyte mydlom a vodou.  
Po kontakte s očami: Zasiahnuté oči okamžite vymývajte aspoň 15 minút pod tečúcou vodou 
s otvorenými viečkami. Ak má postihnutý kontaktné šošovky, odstráňte ich po prvých 5 minútach 



 

 

 

a pokračujte vo vyplachovaní očí. Ak sa objaví a pretrváva podráždenie, vyhľadajte lekársku 
pomoc. 
Po požití: Okamžite si vypláchnite ústa, vypite veľké množstvo vody a okamžite vyhľadajte 
lekársku pomoc. Zvracanie vyvolajte len na odporúčanie Toxikologického informačného centra 
alebo lekára. Ak je postihnutý v bezvedomí alebo má kŕče, nikdy nevyvolávajte zvracanie ani 
nepodávajte nič ústami.   

Poznámka pre lekára: 
Ošetrenie: liečba podľa príznakov (dekontaminácia, životné funkcie) 

Pri podozrení na otravu alebo pri otrave privolajte ihneď lekára a informujte ho o prípravku 
a poskytnutej prvej pomoci. V prípade potreby lekár môže liečbu konzultovať s pracovníkmi 
Toxikologického informačného centra v Bratislave (tel. 02/54 77 41 66) 

 
Zneškodnenie obalov a zvyškov: 
Po ukončení deratizácie je nutné pozbierať a zneškodniť zvyšky návnady, aby sa zabránilo 
náhodnému požitiu návnady deťmi, domácimi zvieratami alebo necieľovými živočíchmi. Tieto 
návnady sú považované za toxický odpad a musia byť zbierané v špeciálnej skladovacej 
miestnosti a následne odstránené a zneškodnené. Pri likvidácii zvyškov a použitých obalov nesmú 
byť zasiahnuté zdroje spodných vôd a recipienty povrchových vôd. Obaly dajte buď do zberu k 
recyklácii alebo k likvidácii k spáleniu vo schválenej spaľovni, vybavenej dvojstupňovým 
spaľovaním s teplotou 1200-1400 °C v druhom stupni a s čistením plynných splodín. Takisto sa 
spália prípadné zvyšky prípravku po predbežnom zmiešaním s horľavým materiálom (pilinami a 
pod.). 
Uhynuté telá hlodavcov likvidujte podľa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 
1774/2002 spálením (článok 4, odstavec 2, písmeno a) tohto predpisu) alebo prostredníctvom 
asanačných podnikov.  
 

Skladovanie: 
Prípravok sa skladuje v uzavretých originálnych obaloch v suchých uzamykateľných skladoch 
oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov a obalov od týchto látok. 
Chráňte pred mrazom, priamym slnečným žiarením a vlhkosťou. Uchovávajte mimo dosahu tepla.  
Na skladovanie nepoužívajte miestnosti, v ktorých boli skladované pesticídy. Ich pach by mohol 
hlodavce odpudzovať.  
Pri správnom skladovaní v pôvodných neotvorených obaloch prípravok zachová plnú biologickú 
účinnosť po dobu najmenej 3 roky. Pri dodržaní návodu na použitie je prípravok vhodný 
na doporučený účel. Výrobca však nemôže ručiť za škody, spôsobené neodborným a predpisom 
nezodpovedajúcim použitím a skladovaním.    
BASF ručí za vysokú kvalitu dodávaného prípravku a podľa našich znalostí je vhodný 
k použitiu podľa návodu. Pretože však nemôžeme vykonávať kontrolu nad jeho 
skladovaním, zaobchádzaním s ním, použitím či klimatickými podmienkami v priebehu 
alebo po aplikácii, nemôžeme preberať žiadnu zodpovednosť za akékoľvek zlyhanie 
účinnosti alebo straty, škody alebo poškodenia vyplývajúce zo skladovanie, zaobchádzania 
alebo nesprávneho použitia.  
 

 
 

 


