
PACHOVÝ OHRADNÍK – PĚNA 

 

Popis produktu: 

Pachový plot – pěna obsahuje speciální pachové látky. Pěna se dávkuje a aplikuje pomocí pistole na pachové ploty. Ztvrdlá pěna pachového 
plotu neovlivňuje životní prostředí. Zpočátku světle žlutá pěna, postupem času tmavne a rozpadá se. 

 

Použití: 

Pachový plot – pěna je nosný materiál, který je možné ihned použít a který obsahuje přirozený pachový koncentrát, který po aplikaci působí 

cca 10 – 12 týdnů. Aplikovaný pěnový zásobník vydrží ca 3 – 5 let. Optimálního dlouhodobého účinku dosáhneme pravidelnou opětovnou 

aplikací koncentrátu každých 4 – 6 měsíců. Pěnu, která sama drží na podložce, nanášíme v útvarech velkých asi jako tenisové míčky nebo v 
deseti centimetrových pruzích širokých asi 2 – 3 prsty na vidlice větví, kůrů stromů, pařezy (1), kolíky (2) nebo případně svodidla (3). Pěnu 

ideálně aplikujeme na stranu odvrácenou od silnice. Tím se zvyšuje pozornost zvěře a i nadále migruje. Ochranného účinku dosahujeme v 

kombinaci se zvuky a pohybem silničního provozu. Láhev obsahuje asi 45 l hotové pachové pěny, tj. asi 200 pěnových koulí aplikované ve 
vzdálenosti ca 5 m ve dvou řadách = 500 m pachového plotu na jedné straně silnice (4). 

 

Upozornění: 

Pistoli skladujte pouze vyčištěnou a zajištěnou nebo s přišroubovanou nádobou s pěnou (regulovací šroub přitáhněte). Při aplikace a práci 

dbejte pokynů na etiketě a v brožuře. Nepoužívejte v uzavřených prostorech! 

 

Návod k použití: 

1. Venkovní teplota, teplota nádoby a teplota podkladu minimálně + 10°C. 

2. Před použitím láhev dobře protřepte. 
3. Nádobu našroubujte na zajištěnou pistoli. 

4. Otočte bezpečnostní šroub o dvě otáčky – pistole je odjištěná. 

5. Stisknout spoušť – START 
6. Pustit spoušť – STOP 

7. Nanést pěnu v útvarech o velikosti tenisových míčků nebo v pruzích širokých asi 2 – 3 prsty na vidlice větví, kůrů stromů, svodidla, atd. 

8. Pěnu aplikujte zhruba ve výšce pasu; vzdálenost mezi jednotlivými místy aplikace cca. 5 m. 
9. Během pracovních přestávek nebo při přerušení práce pistoli zajistěte. 

10. Prázdnou nádobu odšroubujte a okamžitě  

a) našroubujte nádobu novou a pokračujte v práci, nebo 
b) pistoli řádně propláchněte čističem a utáhněte bezpečnostní šroub (viz etiketa čističe), 

c) odšroubujte nádobu s čističem, 

d) vystříkejte zbytky z pistole. 
 

Pozor! Nádoba musí při skladování stát! Pistoli skladujte pouze vyčištěnou a zajištěnou 

 

Údaje o výrobku 

750 ml vystačí zhruba na 45 l pěny = 200 pěnových koulí (velikost tenisových míčků) při aplikaci: min. +10°C max. + 35°C Pěna  ztvrdne 

max. za 2 hodiny. R 12 Vysoce hořlavý; R36/37/38 Dráždí oči, dýchací orgány a kůži; R 42/43 Může vyvolat senzibilizaci při vdechování a 
při styku s kůží S2 Uchovávejte mimo dosah dětí; S 23 Nevdechujte páry/ aerosoly; S 25 Zamezte styku s očima; S 26 Při zasažení očí 

okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc; S 28 Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody a 
konzultovat s lékařem; S 37/39 Používejte vhodné ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít; S 51 Používejte pouze v dobře 

větraných prostorách Ztvrdlá pěna pachového plotu neovlivňuje životní prostředí. 

 

POKYNY PRO PRVNÍ POMOC 

Všeobecná doporučení 

Při úraze nebo nevolnosti okamžitě vyhledejte lékaře. Při návštěvě lékaře doporučujeme předložit tento bezpečnostní list. Produktem 
kontaminované oblečení okamžitě odložte. Při běžných podmínkách použití nehrozí nebezpečí požití.  

 

Vdechnutí: 

Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a klidné místo. Při přetrvávajících potížích navštivte lékaře. 

 

Styk s kůží: 

Postižená místa okamžitě namydlete a důkladně omyjte velkým množstvím vody. 

 

Datum spotřeby: pět let od data výroby (viz víčko nádoby) 

 

Šarže: dle údojů na obalu výrobce 

Účinné látky: 2-Undekan, nonanová kyselina 
Výrobce: vyrobeno v Německu, HAGOPUR AG, 

Max – Planck Strasse 17, 

868 89, Landsberg am Lech 


