
 

         Oficiálny distribútor pre Slovenskú republiku: 
 

 

 
P a c h o v ý  o h r a d n í k  p r o t i  d i v o k e j  z v e r i  

N E O - A R B I N  
 
 

VÝROBCA:  Arthur Schopf Hygiene GmbH & Co. KG, Pfaffensteinstraße 1, 83115 Neubeuern, 
Germany, tel. +49(0)8035-90260, www.schopf-hygiene.de 

 
PREDAJCA:   BRAVSON GROUP s.r.o., Hovorany 835, 696 12 Hovorany 
 
ZÁRUČNÁ DOBA:  2 roky  
 

 

Návod k použitie: 
 
Vlastnosti: Pachový odpudzovač divokej zveri v tekutej forme k aplikácii (20ml/tkanina) na nosič pachové 
látky k vymedzeniu a ochrane priestoru (biocídne repelent - sk. 19). Ich vôňa zamedzuje nechcenému 
prístupu kunám, a ich škodám, ktoré spôsobujú. 
 
Cieľový organizmus: Divoká zver 
 
Oblasť použitia: Výrobok je vhodný na vymedzenie pozemku a ochránenie majetku pred divokou zverou. 
Účinkuje ako na čiernu zver (diviaky), tak aj na zver vysokú (jeleň, daniel, muflón, srnec), ale aj na malé, 
lasicovité šelmy (predovšetkým kuny). 
 
Príprava: Pri manipulácii s pachovým ohradníkom proti divokej zveri používajte gumové alebo 
mikroténové rukavice, aby ste sa vyhli priamemu kontaktu odpudzujúce látky s kožou. V prípade, ak by 
došlo ku kontaktu látky s kožou, treba riadne umyť miesto dotyku vodou a mydlom a následne opláchnuť 
čistou vodou. 
 
Pripravte si tiež nosiče pachové látky, ktoré budete napúšťať pachovým odpudzovačom. Ako nosiče sú 
najčastejšie v domácnostiach využívané kusy hubiek o veľkosti 5x5x5cm alebo podľa potreby, ale je 
možné využiť aj obyčajnú látku alebo zakúpiť nosiča priamo určené na absorpciu pachových odpudzovačo. 
 
Pachové nosiče sa umiestňujú na plotové stĺpiky a alebo na drevené latky => príprava podľa Vašich 
možností. 
 
Aplikácia: Nasaďte si ochranné rukavice viz odporúčanie vyššie. Ďalej namočte hubku alebo handričku 
(približne 20ml/tkanina) Neo-Arbinu a upevnite ju vo výške 0,5 až 1 metra na plotové stĺpiky alebo 
drevené latky, ktoré zapichnete do zeme. Upevniť ju môžete priamo na stĺpik alebo môžete využiť 
hliníkové či plechové adaptéry, do ktorých sa nosiča upevňujú u látok. K bezpečnému vymedzenie 
priestoru odporúčame upevniť nosiča pachové látky vo vzdialenosti 3 až maximálne 6 metrov. 
 

 
Účinnosť: Pachový odpudzovač divokej zveri má po aplikácii okamžitý účinok, ktorý pretrváva až po dobu 
3 týždňov. Odpudzovač je možné používať po celý rok, ale odporúčame prípravky na odpudzovanie zveri 
striedať, aby si zver nenavyknula na danú odpudzujúce látku. Vzhľadom k tomu, že Neo-Arbin vonia 
nepríjemne aj pre ľudí, doporučujeme prípravok nepoužívať v blízkosti okien, balkónov a pred aplikáciou 
informovať susedov. Neaplikujte prípravok na živé rastliny a zamedzte premrznutiu. 
 
Pravdepodobné priame alebo nepriame nepriaznivé vedľajšie účinky: Horký rastlinný olej môže spôsobiť 
zvracanie 
 
 

Obsahuje / Účinná látka: Margosa-Extrakt  
 
Bezpečnostné pokyny:  
P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.  
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. 
 
Nakladanie s odpadmi: JE ZAKÁZANÉ VYUŽÍVAŤ PRÁZDNE OBALY OD BIOCÍDY NA INÉ CIELE, V TOM TIEŽ 
NAKLADANIE S NIMI AKO S DRUHOTNÝMI  SUROVINAMI. 
 
PRVÁ POMOC: 
Všeobecná upozornenie: Ihneď odstráňte kontaminovaný odev. 
Pri nadýchaní: Prívod čerstvého vzduchu, pri problémoch vyhľadať lekára. 
Pri styku s pokožkou: Okamžite umyť vodou a mydlom a dobre opláchnuť.  
Pri zasiahnutí očí: Otvorené oči vyplachovať niekoľko minút prúdom tečúcej vody (min. 15 minút) a 
poradiť sa s lekárom.  
Pri požití: Dostatočne zapite vodou a ústa dôkladne vypláchnite vodou. Ihneď vyhľadajte lekára. 
 
Pokyny týkajúce sa okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia: Symptomatická liečba 
 
LÉKAŘSKÁ POMOC: V situáciách kedy je požadovaná alebo nutná iná lekárska pomoc ako je obsiahnutá v 
upozorneniach, kontaktujte najbližšie toxikologické stredisko. 
 
Bezpečnostné upozornenia: Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami. Pred použitím si vždy prečítajte 
informácie na etikete a prípravku. Zneužitie môže spôsobiť poškodenie zdravia. Uchovávajte mimo 
dosahu detí. 
 
Skladovanie: Prípravok skladujte v pôvodnom obale, tesne uzavretý, na chladnom mieste. Skladujte 
oddelene od potravín, nápojov a krmív. Zabráňte premrznutiu prípravku. 
 
Záruka: Výrobca nezodpovedá za škody vzniknuté na základe neodborného, predpisom 
nezodpovedajúceho skladovania a použitia prípravku. Zodpovedá iba za konzistentnú kvalitu výrobku. 
 
Obsah balenia: 500ml 
 
Číslo šarže, dátum výroby a dátum spotreby sú vytlačené na obale. 
 
Doba použiteľnosti: 3 roky od dátumu výroby pri dodržaní skladovacích podmienok v originálnych 
nepoškodených obaloch. 
 
Používajte biocídne výrobky bezpečne! Pred použitím si prečítajte údaje na obale a pripojené informácie 

o prípravku! 


