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Z á v e s n ý  o d p u d z o v a č  k ú n  d o  a u t a   

M A R D E R  K U G E L 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  
 

Číslo oznámenia na uvedenie biocídneho výrobku na trh MZDR 37842/2018 / SOZ 
 

Návod na použitie: 
 
Vlastnosti: Pachové odpudzujúce gule odpudzujú kuny a slúži k ochrane motorového priestoru (biocídne 
repelent - sk. 19). Ich vôňa zamedzuje nechcenému prístupu kunám, a ich škodám, ktoré spôsobujú. 
 
Cieľový organizmus: Kuna skalná 
 
Oblasť použitia: Pachové odpudzujúce gule sú primárne určené k odpudenie kún z motorového priestoru 
vozidla, kde spôsobujú veľké škody na vykousané izoláciu, prehryznuté elektroinštaláciu alebo na 
hadiciach brzdového systému. 
 
Príprava: Pri manipulácii s pachovú odpudzujúce guľou používajte gumové alebo mikroténové rukavice, 
aby ste sa vyhli priamemu kontaktu odpudzujúce látky napustené v guli 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. 
 
1. Nasaďte si ochranné rukavice viz odporúčanie vyššie. Ďalej pokračujte otvorením balenie napríklad za 
pomocou nožníc viď obrázok č.1 a vybratím 1ks pachové odpudzujúce gule von z ochrannej obalu. 
 
2. Z balenia vyberte tiež držiak pre zavesenie odpudzujúce gule a doprostred tohto držiaka následne guľu 
pevne umiestnite a uistite sa, že z neho nemôže vypadnúť. 
 
Aplikácia: Pozor, kuny si značkujú svoje teritórium močom, preto pred inštaláciou držiaka vždy dôkladne 
očistite / umyte motorový priestor. Držiak s pachovú odpudzujúce guľou sa nesmie inštalovať priamo na 
alebo vedľa horúce časti motorového priestoru - môže hroziť splanutí! 
 
3. Teraz zaveste držiak na vhodné a suché miesto v motorovom priestore, viď obrázok vyššie. Dávajte 
pozor na horizontálne a pevné zavesenie držiaka, aby sa pri jazde neuvoľnil a nespadnul. 
 
4. Odpudzovače účinok pachové guľe je okamžitý, pretože je vyrobená z celulózy a je nasiaknutá 
odpudzujúce látkou, ktorá je pre kuny veľmi nepríjemná, a preto by sa motorovému priestoru mala začať 
vyhýbať ihneď po inštalácii. 

 
 
Účinnosť: Účinok 1ks odpudzujúce pachové guľe je približne 5-6 týždňov, potom je potrebné vymeniť za 
nový kus. Súčasťou balenia sú vždy 2ks odpudzovače => možná ochranná až po dobu 3 mesiacov. Závesný 
odpudzovač kún je možné používať celoročne bez ohľadu na vonkajšiu teplotu. 
 
 
Pravdepodobné priame alebo nepriame nepriaznivé vedľajšie účinky: Trieda ohrozenia vody 1 (vlastná 
klasifikácia podľa prílohy 4 VwVwS): slabo ohrozuje vodu 
 
 

Obsahuje / Účinná látka: 30 g/kg Geraniol  
 
Bezpečnostné pokyny:  
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.  
P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.  
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. 
 
Nakladanie s odpadmi: Možno likvidovať spoločne s domácim odpadom. Recyklujte prázdne obaly. 
 
PRVÁ POMOC: 
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: Ústa dôkladne vypláchnite vodou. Nevyvolávajte zvracanie. 
 
Pokyny týkajúce sa okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia: Symptomatická liečba 
 
LEKÁRSKA 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. 
 
Záruka: Výrobca nezodpovedá za škody vzniknuté na základe neodborného, predpisom 
nezodpovedajúceho skladovania a použitia prípravku. Zodpovedá iba za konzistentnú kvalitu výrobku. 
 
Obsah balenia: 1x držiak + 2x pachové odpudzujúce gule 
 
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! 


