
PROTECT ® COMBI - nástraha na hubení černých mravenců 
 
Složení účinná látka: 1g/kg acetamiprid; 2,5g/kg S - metoprén 
 
Oznámeno dle Zákona č.120/2002 Sb. Pod j.č. MZDR 28142/2012/SOZ 
Povoleno pro používání v zemědělských a potravinářských provozech pod č. 12/20011 Ústavu 
pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv Brno 
 
Obsahuje Bitrex – mimořádně hořkou látku, která zabraňuje náhodnému požití pro lidi ale i pro domácí 
zvířata. 
 
Biocidní výrobek používejte bezpečně! 
 
Seznam označení pro bezpečné používání (S věty):  
S2: Uchovávejte mimo dosah dětí 
S24/25: Zamezte styku s kůží a očima 
 
Rizikové věty (R věty):  
R52: Škodlivý pro vodní organismy 
R20/22: Zdraví škodlivý při vdechování a při požití 
R50: Vysoce toxický pro vodní organismy 
R52/53: Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí 

 
Návod na použití:  
Zničí celou kolonii! Černí mravenci za účelem získání potravy nejčastěji navštěvují lidské příbytky. 
Získanou potravu si odnášejí do svého hnízda /kolonie/, které je ve většině případů v zahradě nebo v 
okolí domu. PROTECT COMBI obsahuje takovou účinnou látku, která časem sterilizuje královnu a tím 
pádem vyhyne celé hnízdo i s dělnicemi. 
Možnost použití: v kuchyni, na balkónech a terasách a na místech výskytu, v uzavřených prostorách. 
Přípravek obsahuje návnadu, která je pro mravence mimořádně atraktivní. Po vybalení přestřihněte 
nástrahu na označeném místě a jednotlivé blistry přilepte na místa výskytu. K zabezpečení účinnosti je 
potřebné nechat nástrahu dlouhodobě na jednom místě a nepoužívejte jiné aromatické přípravky v 
žádné formě. 
První pomoc:  
Při náhodném požití - při malém požití přípravek není škodlivý, po náhodném požití většího množství 
přípravku vypláchněte ústa důkladně vodou, vypijte 0,3 l vlažné vody nebo mléka a vyvolejte zvracení. 
Urychleně vyhledejte lékařskou pomoc! 
Skladujte v originálních neporušených obalech v skladu suchém, hygienicky čistém, dobře větratelném a 
uzavřeném, odděleně od potravin, léků, krmiv, dezinfekčních prostředků a obalů od těchto látek.  
Likvidace zbytkové nástrahy a obalů: Obaly po důkladném vyprázdnění a znehodnocení odevzdejte do 
domovního sběru. Malé množství zbytkové nástrahy je též možné odevzdat do domovního sběru. 
Spotřebujte do 2 roků od data výroby uvedeného na obalu. 
Výrobce: Bábolna Bio kft. Budapest Szállás u 6 
Distribuce pro Českou republiku: SLOM, s.r.o., Staromlýnská 47, Zlín 760 01 
Tel.: 577 431 128, FAX: 577 218 701, e-mail slom@slom.cz, e-shop: www.slom.cz 
Balení: Provedení 3ks blistr, nástraha ve formě jemných granulí v plastových obalech zabalené v kart. 
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