
Certosan – pump spray -  ochrana proti okusu (zajíc a spárkatá zvěř) 

 

Produkt je na čistě biologické bázi. Zvěř odpuzuje na základě směsi „vůní“. Používání výrobku poskytuje celoroční přírodní ochranu proti 

okusu a otloukání paroží. 

Účinkuje na spárkatou zvěř, zajíce a králíky. 

Je určen na jehličnaté a listnaté stromy, na okrasné keře a stromy, na okrasné rostliny a rostliny všeobecně a také na ovocné plodiny. 

Používá se na jednotlivé rostliny i celoplošně 

 

Upozornění: 

Při používání je nutné se řídit pokyny na etiketě. 

Nepoužívejte v uzavřených prostorách. 

Láhev musí při skladování stát. 

 

Návod k použití: 

Do lahve nalijte vodu cca. 400 ml 

Láhev dobře protřepejte. 

         Použijte vhodné rukavice, aplikujte pouze po větru a vyvarujte se potřísnění oblečení. 

         Dbejte bezpečnostních pokynů. 

         Chraňte nádobu před mrazem.. 

         Uchovávat v suchu a chladu. 

Trvanlivost: 

Konečná směs musí být uchovávána v chladu a spotřebována do 10-ti dnů. 

Použití: 

Jednoduše odšroubujte a zalijte vodou, našroubujte a silně protřepte. Certosan je účinný okamžitě.. 

Lze „porcovat“ dle potřeby. Např. smíchejte pouze polovinu s 200 ml vody… 

Doba  účinku: 

V době vegetace 4-6 týdnů.V podzimních a zimních měsících  až 6 měsíců. 

Dóza  vystačí na cca 240 aplikací. 

 

R12 vysoce hořlavé, nádoba je pod stálým tlakem. Chraňte před slunečním zářením a teplotami nad 50°C. Po spotřebování neotvírat 

silou a neházet do ohně 

Dbejte pokynů výrobce! Při transportu autem převážet v kufru auta nikdy ne uvnitř vozidla. 

 

Nádoba je pod stálým tlakem. Chraňte před slunečním zářením a teplotami nad 50°C. Po spotřebování neotvírat silou a neházet do ohně 

Dbejte pokynů výrobce! Při transportu autem převážet v kufru auta nikdy ne uvnitř vozidla. 

 

POKYNY PRO PRVNÍ POMOC 
Všeobecná doporučení 
Při úraze nebo nevolnosti okamžitě vyhledat lékaře. Při návštěvě lékaře doporučujeme předložit tento bezpečnostní list. 
Produktem kontaminované oblečení okamžitě 
odložte. Při běžných podmínkách použití nehrozí nebezpečí požití. 
 
Vdechnutí 
Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a klidné místo. Při přetrvávajících potížích navštivte lékaře. Při bezvědomí uložit do 
stabilizované polohy. Při dýchacích obtížích dát kyslík.  
 
Styk s kůží: 
Postižená místa okamžitě namydlete a důkladně omyjte velkým množstvím vody. 
 
Styk s očima: 
Vymývejte okamžitě velkým množstvím vody, také pod očními víčky, po dobu několika minut a konzultujte s lékařem. 
 
Požití: 
Nevyvolávat zvracení a nic nepít, okamžitě navštívit lékaře. 
 
Datum spotřeby: 2 let od data výroby (viz víčko nádoby) 
Šarže: dle údajů na obalu výrobce 
Výrobce:    vyrobeno v Německu, HAGOPUR  AG, Max – Planck Strasse 17868 89, Landsberg  
Dovozce:   ALEX  
    Riegrova 1622, 544 01 Dvůr Králové n/L 
   www.alexlov.cz 
   riha@alexlov.cz 


