
ATAK Repelent pro celou rodinu 
 
 
ATAK Repelent pro celou rodinu proti komárům, ovádům a klíšťatům na bázi 
Eukalyptovýho oleje. 
 
Číslo oznámení k uvedení biocidního výrobku na trh: 
MZDR 7691/2020/OBP 
UFI kód: MTQR-N6K4-T999-TG28 
 
Repelentní sprej proti komárům, ovádům a klíšťatům 
- připraven k použití - 
 
Okamžitý a dlouhodobý účinek po dobu 6 hodin 
 
ATAK Repelent pro celou rodinu je repelentní sprej na ochranu kůže proti různým 
druhům komárů, ovádů a klíšťat (biocidní repelent - sk. 19). Je vhodný pro celou 
rodinu, včetně dětí od 6 měsíců. Vhodný pro aplikaci na tělo i obličej. Zanechává na 
pokožce příjemný pocit a svěží vůni. Přípravek byl testován laboratorně i v terénu a 
prokázal výborný a dlouhodobý účinek až po dobu 6 hodin.  
 
Cílový organismus: 
Komár tropický čili komár egyptský (Aedes aegypti), komár tygrovaný (Aedes 
albopictus), Anofeles (Anopheles sargentii) – z rodu komárů z čeledi komárovitých, 
kteří jsou známí šířením malárie a dalších chorob. 
 
Komár pisklavý (Culex pipiens), bzikavka (Haematopota sp.), bodalka stájová 
(Stomoxys calcitrans). 
 
Komár Phlebotomus papatasi, který je přenášeč horečky papatači. 
 
Klíště obecné (Ixodes ricinus). 
 
Návod k použití: 
Aplikace 
Nádobu před aplikací dobře protřepejte a následně produkt aplikujte ze vzdálenosti 
15-20 cm rovnoměrně na kůži a následně rozetřete přípravek rukama po pokožce. 
Nezbytná je taky aplikace na oblasti těla, které jsou pokryty pouze lehkým oděvem. 
Při použití na citlivá místa, jako je tvář, krk nebo pokožka dětí, nastříkejte repelent do 
dlaní a poté rozetřete. Vyvarujte se styku s očima, rty a sliznicí – při styku opláchněte 
velkým množstvím vody. Aplikaci opakujte pouze v případě potřeby. Po aplikaci si 
umyjte ruce a po návratu domů si umyjte ošetřená místa. 
 
Aplikační množství:  
0,425g / 600cm2 (odpovídá cca 2 stříknutím na předloktí - dospělí) 
 
 



 
Upozornění: 
Používejte pouze podle návodu na použití. Není určen k trvalému použití. Nesprávné 
použití může mít za následek poškození zdraví. Chraňte před mrazem, teplem a 
přímým sluncem. 
 
Časové období potřebné pro repelentní účinek: s okamžitým účinkem 
 
Pravděpodobné přímé nebo nepřímé nepříznivé vedlejší účinky: nejsou známy. 
 
Skladování: 
Skladovat v původním obalu, těsně uzavřený, v dobře větraných prostorách. 
Uchovávejte mimo dosah dětí a odděleně od potravin, nápojů a krmiv. 
 
Způsob likvidace obalu / Nakládání s odpady:  
Zamezit úniku do kanalizace a do vodních toků. Prázdný obal se zbytky přípravku 
likvidovat podle úředních předpisů. Zcela vyprázdněné obaly mohou být předány k 
recyklaci.  
 
UPOZORNĚNÍ: JE ZAKÁZÁNO VYUŽÍVAT PRÁZDNÉ OBALY OD BIOCIDŮ K JINÝM 
ÚČELŮM, V TOM TAKÉ NAKLÁDÁNÍ S NIMI JAKO S DRUHOTNÝMI SUROVINAMI. 
 
Bezpečnostní pokyny: 
EUH208 Obsahuje 2-hydroxy-alfa, 4-trimethylcyklohexan-methanol (samozřejmě 
MD), citronellol. Může vyvolat alergickou reakci. 
 
PRVNÍ POMOC: 
Obecná upozornění:  
Ihned odstraňte kontaminovaný oděv. 
Při nadýchání: 
Přívod čerstvého vzduchu, pří obtížích vyhledat lékaře. 
Při styku s kůží: 
Ihned omýt vodou a mýdlem a dobře opláchnout. 
Při zasažení očí: 
Otevřené oči po více minut oplachovat pod tekoucí vodou (min. 15 minut) a poradit                     
se s lékařem. 
Při požití: 
Bohatě zapíjet vodou a vyplachovat ústa. Ihned vyhledat lékaře. 
 
Pokyny týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření: 
Symptomatická léčba 
 
LÉKAŘSKÁ POMOC:  
V situacích kdy je požadována nebo nutná jiná lékařská pomoc než je obsažená 
v upozorněních, kontaktujte nejbližší toxikologické středisko: 
Klinika nemocí z povolání, Na Bojišti 1, 120 00 Praha 2  



Telefonní číslo pro poskytování informací při mimořádných situacích: 
+420224919293 nebo +420224915402 
Výrobce neodpovídá za škody vzniklé na základě neodborného, předpisům 
neodpovídajícího skladování a použití přípravku.  
 
Obsahuje / Účinná látka: 
200 g/l Eukalyptový olej Citriodora hydratovaný, cyklovaný 
 
Dále obsahuje: 
2-hydroxy-alfa, 4-trimethylcyklohexan-methanol (samozřejmě MD), citronellol 
 
Obsah: 100 ml /R 
 
Číslo šarže, datum výroby a datum spotřeby jsou vytištěny na obalu. 
 
Doba použitelnosti: 3 roky od data výroby při dodržení skladovacích  
podmínek v originálních nepoškozených obalech. 
 
Výrobce: Arthur Schopf Hygiene GmbH & Co. KG, Pfaffensteinstraße 1, 83115 
Neubeuern, Germany, tel. +49(0)8035-90260, www.schopf-hygiene.de 
 
Distributor pro ČR: AgroBio Opava, s.r.o., Mostní 41/1, Skrochovice, 747 71 
Brumovice, tel.: +420 553 626 660, www.agrobio.cz 
 
Používejte biocidní přípravky bezpečně! Před použitím si vždy přečtěte údaje na 
obalu a připojené informace o přípravku! 
 


