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Rebel proti čmelíkům  
Ochrana proti zevním parazitům - čmelíkům (Dermanyssus spp.). Přípravek hubí dospělý hmyz a 
jeho vývojová stádia a významným způsobem zlepšuje ekonomiku chovu drůbeže a holubů 
(zdravotní stav, užitkovost).  
Návod k použití: Před použitím důkladně protřepejte! Aplikujte po důkladné mechanické očistě na 
stěny a zařízení hal, kurníků a holubníků. Lze použít  za přítomnosti zvířat. Doporučujeme aplikovat 
před každým naskladněním zvířat. Při silném výskytu čmelíků opakujte postřik po 3 měsících, při 
slabém zamoření po 6 měsících. Spotřeba přípravku je 1 litr na 10 m2. 
R-věty: Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním 
prostředí. 
S-věty:  Uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte styku s kůží a očima. Zabraňte uvolnění do 
životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy. Při aplikaci použijte ochranné  
rukavice a brýle. Provádějte aplikaci v dobře větraném prostředí. Po aplikaci si umyjte ruce. 
Nakládání s obaly: Prázdný obal i obal se zbytky přípravku předejte na místo určené obcí 
k odstraňování nebezpečných odpadů.  
Obsahuje: piperonyl butoxid, fenoxycarb, S-bioallethrin, deltamethrin. 
První pomoc:   Při nadýchání přerušit expozici. Při zasažení očí vyplachovat několik minut proudem 
vody .  Při zasažení kůže důkladně omýt vodou .  Při požití vypláchnout ústa vodou,vypít asi 0,5 litru 
vody, nevyvolávat zvracení. Při zdravotních potížích po manipulaci s přípravkem vyhledejte lékařskou 
pomoc a ukažte obal přípravku. Skladování: v uzavřených originálních obalech, odděleně od 
potravin, nápojů a krmiv  při teplotě od 5 °C do 25 °C.  
Upozornění: Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím přípravku.  
Záruční doba: 12 měsíců ode dne výroby (viz číslo šarže) při dodržení skladovacích podmínek. 
Číslo šarže: viz obal 
 
 
 
Vyrábí a dodává: 
STACHEMA KOLÍN, spol. s r.o. 
Obchodně-výrobní zastoupení Mělník   
odbyt: tel. +420 315 630 241    
e-mail: melnik@stachema.cz 
www.stachema.cz                                                      

 nebezpečný pro  
 životní prostředí 
Obsah: 250 ml       
EAN:  8595039305544     
   

 

mailto:melnik@stachema.cz

