
 
 
 
 
 
Prostředek pro odpuzení psů, koček a kun. 
 
POPIS: 
TIGER - odpuzovač psů, koček a kun chrání před 
znečištěním močí na rozích domu, stěnách, plotech, 
pneumatikách atd. Udrží kuny mimo vnitřní prostory 
automobilů a vozidel. 
Produkt má 100% obsah účinné látky.  
Lze použít na všechny povrchy, které nepodléhají 
oxidaci nebo korozi. 
 
VLASTNOSTI: 
vzhled: nahnědlá kapalina 
pH koncentrátu: 7 
 
BALENÍ:  
Kanystr 1 lt a 10 lt 
 
SKLADOVÁNÍ: 
1 rok v originálním obalu při teplotách od 0°C do +30°C. 
Chraňte před přímým slunečním zářením. 
 
 
 
 

  
NÁVOD K POUŽITÍ: 
TIGER - odpuzovač psů, koček a kun nastříkejte ze 
vzdálenosti cca 20 cm do nasycení povrchu na rohy 
domu, na stěny, oplocení, pneumatiky automobilů a jiná 
místa, která chcete ochránit před močí psů, koček a 
přítomností kun a lasiček.  
Tento postup opakujte každé 2 až 3 týdny. 
V případě silného deště by měl být celý proces 
následně obnoven. 
V motorovém prostoru vozidel nechte přes noc hadr 
nasáklý roztokem TIGER - odpuzovač psů, koček a 
kun. 
Nezapomeňte hadr odstranit, než vyrazíte na cestu! 
 
NÁŘADÍ: 
Nářadí vyčistěte ihned po použití vodou. 

  
HYGIENA A BEZPEČNOST: 
Přípravek není klasifikován jako nebezpečný dle 
Nařízení EP a Rady (ES) č. 1272/2008. 
Přesto s ním zacházejte opatrně. Při práci nejezte, 
nepijte, ani nekuřte. Po ukončení práce ruce umyjte 
mýdlovou vodou. Výrobek skladujte odděleně od 
potravin a mimo dosah dětí. 
 
DŮLEŽITÉ: 
Protože aplikace přípravku jsou velice početné a 
odlišné, ověření všech není v možnostech výrobce. 
Rady, které poskytujeme, mají doporučující charakter. 
Pokaždé je třeba volit konkrétní postup až na základě 
výsledků zkoušky nátěru na malé ploše povrchu, který 
má být ošetřen.  
Výrobce nenese odpovědnost za případné škody 
způsobené nevhodným použitím výrobku.  
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