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PelGar s.r.o.,
Na Výsluní 7/2424,
100 00 PRAHA 10
Česká republika

Věc: Stanovisko ÚSKVBL Brno k používání biocidního přípravku BANDIT SUPER 10 EW vydané pod
číslem 2/2012.
Na základě Vaší žádosti ze dne 20.1.2012, vedené pod č.j. 837/2012, o stanovisko k používání biocidního
přípravku pod názvem
BANDIT SUPER 10 EW
výrobce: PelGar International Ltd, Unit 13, Newman Lane, Industrial Estate, Alton, Hampshire GU34 2 QR,
Velká Británie,
složení: cypermethrin 10 % (100 g v litru), piperonylbutoxide 2% (20 g v litru přípravku),
popis: postřikový kombinovaný koncentrát ve formě olejové mikroemulze ve vodě, bílá kapalina slabě
aromatického zápachu,
užití: určený na ochranu prázdných skladů, sil a provozoven pro skladování a zpracování obilí, surovin a
hotových výrobků v zemědělsko-potravinářském komplexu před skladištními škůdci a proti široké škále
obtížného hmyzu,
způsob použití: Slabé zamoření: 40 ml přípravku v 5 litrech vody na 100m2 (postřiková dávka 50 ml/m2,
aplikační dávka 40 mg účinné látky na m2); Silné zamoření: 100 ml přípravku v 5 litrech vody na 100m2
(postřiková dávka 50 ml/m2, aplikační dávka 100 mg účinné látky na m2). Larvicidní ošetření: Komáři:20 ml
přípravku na 10 litrů vody (10 ml/m2). Pouze znečištěné vody bez ryb!; Mouchy:10 ml přípravku na 10 litrů vody
(100 ml/m2). Pracovní jícha musí být připravena jen v potřebném množství a musí být během několik hodin beze
zbytku spotřebována.
vydáváme Vám, následující sdělení:
1. Výrobek BANDIT SUPER 10 EW je biocidním přípravkem typ 18.
2. Na výše uvedený biocidní přípravek byla předložena k posouzení technická dokumentace (bezpečnostní
list, etiketa, oznámení podle §35 zákona č. 120/2002 Sb.).
3. Na základě posouzení předložené dokumentace souhlasíme s používáním přípravku BANDIT SUPER 10
EW podle návodu k použití bez připomínek.
Toto stanovisko nenahrazuje náležitosti vyplývající ze zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a
chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon) a zákona č. 120/2002 Sb. o podmínkách
uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.
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