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4Kuna 

Pozwolenie nr 
 
Produkt biobójczy, płyn gotowy do użycia, skutecznie odstraszający kuny. 
Zawiera substancję czynną: Geraniol 1,0 g/kg. 
 
Stosowanie: Preparat przeznaczony do odstraszania kun. Może być stosowany na powierzchnie – tereny 
przyległe do budynków (tarasy, balkony, altany), w pomieszczeniach (budynki mieszkalne, gospodarcze, 
użyteczności publicznej, garaże), pojazdach (ochrona kabli i przewodów), urządzeniach oraz innych miejsach, 
gdzie zaobserwowano szkodliwą działalność kun. Preparat można zastosować prewencyjnie lub po uprzednim 
określeniu miejsc aktywności kun.  
Chronione powierzchnie oraz elementy maszyn i urządzeń opryskiwać z odległości ok. 20-30 cm. Na 
powierzchnię 1 m2 należy zastosować 50 ml preparatu (1 naciśnięcie przycisku rozpylacza odpowiada około 0,5 
ml preparatu). Formulacja preparatu dopuszcza możliwość stosowania poprzez nasączenie materiałów 
chłonnych i umieszczenie ich w odkrytych naczyniach. 
W przypadku stosowania w pomieszczeniach, oprysk wykonywać rozpoczynając od najdalszej części 
pomieszczenia, cofając się w kierunku wyjścia. W przypadku stosowania na zewnątrz, zachować szczególną 
ostrożność podczas silnego wiatru. W razie konieczności, zabieg powtórzyć.  
Nie nanosić na rozgrzane powierzchnie. 
Teren, powierzchnie, na których zastosowano preparat nie wymaga wyłączenia z użytkowania. 
 
Środki ostrożności: 
Po zabiegu umyć ręce i twarz wodą z mydłem. Nie spożywać. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Nie 
dopuszczać do zanieczyszczenia wód powierzchniowych, gruntowych i gleby. Postępowanie z odpadami 
produktu (w tym przeterminowanego) i opakowaniem: Nie usuwać do kanalizacji. Nie dopuszczać do 
zanieczyszczenia wód powierzchniowych, gruntowych i gleby. Nie składować na wysypiskach komunalnych. 
Odpadowy produkt i opróżnione opakowanie po preparacie traktować jako odpad niebezpieczny. Zabrania się 
unieszkodliwiania odpadów we własnym zakresie. 
Przechowywać w oryginalnych opakowaniach, w suchych i chłodnych pomieszczeniach (temp. 0-30 0C) 
 
Pierwsza pomoc: 
W przypadku kontaktu ze skórą lub oczami, przemyć niezwłocznie dużą ilością wody (w przypadku oczu - min. 
15 minut przy otwartych powiekach). W pozostałych przypadkach narażenia (drogą pokarmową i/lub 
oddechową), gdy wystąpią objawy złego samopoczucia, poszkodowanego wyprowadzić na świeże powietrze, 
chronić przed utratą ciepła. Wezwać lekarza, pokazać opakowanie preparatu. Nie wywoływać wymiotów bez 
konsultacji medycznej.  
Stosować leczenie objawowe i wspomagające. Rozważyć podanie roztworu węgla aktywnego. 
Nie stwierdzono ubocznych skutków stosowania produktu innych, niż wynikające z klasyfikacji. 
 

 
  

                   Niebezpieczeństwo 

 
H226 Łatwopalna ciecz i pary. 
H315 Działa drażniąco na skórę. 
H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry. 
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu 
H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania. 
H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. 
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P102 Chronić przed dziećmi. 
P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i 
innych źródeł zapłonu. Nie palić. 
P261 Unikać wdychania rozpylonej cieczy. 
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. 
P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. 
Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. 
P333+P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod 
opiekę lekarza. 
P304 + P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść 
poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. 
 
Numer serii i data ważności na opakowaniu. 
Zawartość netto: 
 
 
 
 
Dokument podpisany elektronicznie przez: 
Tomasza Klimontowskiego (Prezesa Zarządu) 
Sławomira Jurzaka (Członka Zarządu) 
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