
Ecogel ANTS (mravenci) - stříkačka s gelovou nástrahou proti mravencům 10g 
Kompletní specifikace 

  Ecogel ANTS je definitivní řešení vašich problémům s mravenci. Praktický systém injekční stříkačky s gelovou insekticidní 
návnadou eliminující všechny druhy mravenců, zejména těch, kteří se živí cukrem. Tuto gelovou nestékající návnadu můžete 
jednoduše aplikovat téměř na jakékoli místo. Velmi praktické a čisté řešení. Díky inovativnímu zpožděnému účinku je návnada 
mravenci považována za bezpečnou a dopravena až do jejich hnízda. Obsahuje Bitrex ®, extrémně hořkou látku, díky níž je pro 
lidi a domácí zvířata Ecogel ANTS nechutný a zabraňuje se tak náhodnému požití.  

Výrobek pro domácí použití s profesionální recepturou.  Výrobek smí používat i neprofesionální veřejnost. 

 Ecogel Ants je produkt nové generace, ohleduplný k životnímu prostředí.  

Jak to funguje? 
Mravenci si myslí, že návnada je potrava a vezmou ji do hnízda. Celá kolonie (další mravenci i larvy) přijdou proto do kontaktu s 
Ecogelem, který se dostane až ke královně (trophallaxis). Tímto způsobem je královna usmrcena a následně je vyhubeno celé 
hnízdo. 
 
Kam aplikovat a kam ne? 
V oblastech, kde jsou mravenci pozorováni, vedle stezek mravenců, na výstupu a uvnitř dutin.  
Neaplikujte do zásuvek a jiných elektronických a elektrických rozvodů nebo obvodů!!! Neaplikujte na rozpálené nebo horké 
plochy jako jsou radiátory, kamna apod.!!!  

V interiéru 
Koupelna (pod umyvadlem), kuchyň (poblíž spíže), garáže a podkroví - duté stěny, praskliny, drážky,  
vana, pod umyvadlem, okenní římsy, ventilační mřížky apod. 

V exteriéru 
Římsy, poblíž odtokových otvorů, kabelové chráničky, stromy, kořeny, pod dřevěné střechy, ploty, květináče atd. Aplikujte pod 
římsy a u prahů dveří, aby se zabránilo vnikání mravenců do domu.  
 
Jak a kolik aplikovat? 
Stříkačkou naneste proužky dlouhé přibližně 3 až 5 cm dlouhé na v textu výše doporučená místa. 

Pro nejlepší výsledky 
Po několika dnech zkontrolujte oblast, která byla zamořena mravenci a v případě potřeby návnadu znovu aplikujte, dokud není 
kolonie zcela odstraněna. Pokud nemusíte, NEAPLIKUJTE NA MÍSTA VYSTAVENÁ PŘÍMÉMU SLUNEČNÍMU ZÁŘENÍ – 
dochází tak k předčasnému vysušení gelu a rychlejší ztrátě přitažlivosti gelu pro mravence! 

 

Toxický pro vodní organismy s dlouhodobým účinkem. 
Uchovávejte mimo dosah dětí.  
Před použitím si pozorně přečtěte návod k použití.  
Zabraňte uvolnění do životního prostředí.  
Zlikvidujte obsah / obal jako nebezpečný odpad v recyklačních střediscích pro nebezpečný domácí odpad 
 
SLOŽENÍ PŘÍPRAVKU: 
Imidacloprid / Imidaclopride (s.a.)             0,01%                    
(N°CAS 138261-41-3)  
Bitrex ®                                                   0,008% 
Excipients / pomocné látky q.s.p.              100% 
 
UFI kód:  5300-A0P5-2000-G21G 
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Výrobek smí používat i neprofesionální veřejnost. 
Datum expirace je uvedeno  na obalu stříkačky.                         Vyrobeno v EU.     Výrobce:  Laboratorios Econovar S.L. 

 


