
 

Natria bariéra proti slimákům a plzákům 
 

Bariera proti slimákům a plzákům. 

 

Způsob účinku 

Bariéra je tvořena attapulgitem, což je přírodní jílovitý minerální materiál. Jeho specifické vlastnosti působí na 

slimáky a plzáky dehydratačně.  Po kontaktu s tímto materiálem se stáhnou zpět a nepřekročí vytvořenou 

bariéru. Jeho vlastnosti nepředstavují nebezpečí pro lidi nebo domácí či volně žijící zvířata. 

 

Návod k použití  

Jakmile se objeví nebezpečí výskytu slimáků a plzáků, aplikujte Bariéru kolem zeleniny nebo okrasných rostlin. 

Ujistěte se, že slimáci a plzáci nejsou na rostlinách a poté aplikujte Bariérz ve vzdálenosti 2 – 3 cm od 
jednotlivých rostlin tak, že vytvoříte souvislý kruh kolem rostliny, který ochrání určenou plochu. Podobně 

postupujte u rostlin v květináčích nebo truhlících, kde se vytvoří ochranný kruh okolo květináče.  U záhonů 

aplikujte Bariéru po hranici záhonu. 

Granule působí dlouhodobě (při zvlhnutí opětovně oschnou, aniž by se rozpadly), ale po silnějším dešti je 

doporučeno přidat přípravek na již ošetřené plochy. Rovněž po jakékoliv manipulaci se zeminou (okopávání, 

odplevelování) je třeba Bariéru znovu aplikovat. 

Aplikaci neprovádějte za větru, aby nedocházelo k úletu přípravku. 

Pokud již ochrana není třeba, můžete granule zapravit do půdy. Jejich vlastnosti zlepšují strukturu a pórovitost 

zeminy. 

 

Bezpečnostní opatření: 
Při práci používejte gumové nebo plastové rukavice.  Během práce s přípravkem nejezte, nepijte a nekuřte. Po 

skončení práce si důkladně umyjte ruce teplou vodou a mýdlem.  V případě náhodného rozsypání přípravku jej 

odstraňte smytím vodou, aby nedošlo k vytváření prachu. 

 

První pomoc:  
Při zasažení očí: důkladně vyplachujte proudem čisté vody (alespoň 15 min.), po prvních 5 minutách vyjměte 

kontaktní čočky, pokud jsou používány.  Vyhledejte lékařské ošetření pokud, podráždění přetrvává. 

Při zasažení pokožky: omyjte pokožku teplou vodou a mýdlem.  

Při nadýchání prachu: opusťte prostor. 

 

Skladování: 

Skladujte v originálním uzavřeném obalu na bezpečném  a suchém místě, tak aby nedošlo k náhodnému 
poškození obalu.  Doba použitelnosti 5 let od data výroby. 

 

 

Balení:     1,5 kg a 3 kg  

Číslo šarže a datum výroby:    uvedeno na obalu 

 

Výrobce: SINAPAK SRL, Vialle dell´Industriae, Artigianatoy7, 27049 Stradella (PV), Italy 

Dodavatel do ČR: SBM Life Science, s.r.o., Bucharova 2657/12, budova C, 15800 Praha 5 – Nové Butovice 


