
ALPHABAN SUPER 5 ME   

Biocidní přípravek podle zákona č. 120/2002 Sb. pro profesionální použití i malospotřebitele 

Širokospektrý insekticidní koncentrát ve formě vodné  mikroemulze k hubení (i k pesticidům 
odolným druhů hmyzu), štěnic, švábů, cvrčků, roztočů, mravenců, blech, ploštic, rybenek, vší, 
nežádoucích brouků a.j. v obytných budovách, jatkách,  kafi leriích, zemědělských objektech, po-
travinářských skladech a výrobních prostorách, místech skladování odpadu, hnojištích - zvláště 
pak i  k hubení parazitujících drobných roztočů (čmelíků) a drobných brouků v drůbežárnách. 
Vhodný i k hubení létavého hmyzu.

DÁVKOVÁNÍ:
60 ml přípravku na 5 litru vody 
a 100 m2 plochy

Lezoucí hmyz 
švábi, štěnice, blechy a.j. v okolí dveří 
a oken, “bariérový“ postřik, viz text-
malí brouci, červení roztoči na vodo-
rovné i svislé klíšťata, vši drůbeže, 
opakovaný na plném povrchu a před 
novým nasazením drůbeže na místa, 
kde se zdržují nebo byli pozorováni.

Létající hmyz 
neužívat proti mouše domácí  v inten-
zivně ošetřovaných objektech, aby 
nedošlo k chybě, vedoucí k rezistenci. 
   

NÁVOD NA POUŽITÍ:  

K menší části vody k ředění (podle tabulky dále uvede-
né) v postřikovačí se přidá stanovená dávka příprav-
ku a po zamíchání zbylé množství vody. Po uzavření 
postřikovače se důkladně zamichá protřepáním. Tlak 
dle provozního návodu postřikovače. Použít nízkotla-
ký postřikovač. 

1 litr připraveného roztoku postačí na 20 m2 ošetřené-
ho povrchu.
Neponechávejte připravený roztok přes noc!
Při aplikaci nutno počítat s tím, že nasáklivé povr-
chy absorbují více, naopak u hladkých nebo lesklých 
dochází ke stékání. 

Štěnice:  
Aplikovat na výskyty a hnízda hmyzu i na ostatní místa na 
rámech postelí a čelech. Zvláštní pozornost věnovat trh-
linám, škvírám a mezerám všude poblíž míst spaní. Ošet-
řete splývající potahy na stěnách, nábytek, okolí rámů 
dveří, koberce atd. 

POZOR!
R22 Zdraví škodlivý při požití!
R41 Nebezpečí vážného poškození očí
R50/53 Vysoce toxický pro ryby a vodní organismy. Nutná ochrana vodních zdrojů! 
 Může způsobit dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí

Bezpečnostní opatření
S2 Uchovávejte mimo dosah dětí.
S13 Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv.
S20/21 Nejezte, nepijte a nekuřte při používání.
S26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vyplách něte vodou a vyhledejte 
 lékařskou pomoc.
S29 Nevylévejte do kanalizace.
S7/47 Uchovávejte obal těsně uzavřený 
 při teplotě +5 až +40°C
S36/37/39 Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo 
 obličejový štít.
S46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal/označení.
S49 Uchovávejte pouze v původním obalu.
S60 Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněn jako nebezpečný odpad.
S61 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. 
 Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy.
Klasifi kace a označení podle zákona č. 356/2003 Sb.(v souladu s direktivou 1999/45/EC)

Švábi, rybenky: 
Aplikuje se na místa, kde byl hmyz nalezen. Nutno 
ošetřit prostory okolo vodních trubek, rámů dveří, oke-
ních rámů, chladniček, zásuvek, mezery, škvíry u stěn. 

Mravenci: 
Ošetřit cesty v okolí dveří, oken, kde se vyskytli.

Blechy: 
Před použitím doporučeno důkladné vyluxování. Postři-
kujte koberce včetně spodních stran, polštáře a místa, 
kde se zdržují domácí zvířata.

Čmelíci, roztoči v drůbežárnách: 
Úspěšnost zásahu spočívá v užití 3 postřiků v týdenních 
intervalech - takto je roztočí populace zdecimována na 
mnoha měsíců. Jestliže by zamoření podle čerstvých stop 
přetrvávalo, nutno zásah lokalizovat. Nadměrný výskyt 
stop na vejcích, čerstvě snesených, může být zapříčiněn 
tím, že rolují  přes hynoucí nebo mrtvá individua roztočů 
při neočištění dopravníkových cest po chemickém ošetření.

SLOŽENÍ:
Účinná látka: Alpha-cypermethrin  5% váhově (S)-alpha-cyano-3 phenoxybenzyl (1R,3R)-3-(2,2 dichlorvinyl)-
2,2--dimethylcyclopropane-carboxylate a (R)-alpha-cyano-3 phenoxybenzyl (1S,3S)-3-(2,2 dichlorvinyl)-2,2-
dimethylcyclopropane-carboxylate
ES číslo:   257-842-9 
CAS číslo:   67375-30-8

Synergující přísada: Piperonylbutoxid   20% váhově 
2-(2butoxyethoxy)ethyl-6-propylpiperonylether
ES číslo:  200-076-7
CAS číslo:  51-0306

Ochranná lhůta:
Vstup na ošetřená místa po úplném 
zaschnutí přípravku, což trvá asi hodinu.



Léčbu (symptomatická a podpůrná terapie)
postiženého lze konzultovat s Toxikologickým 
informačním centrem:
Klinika nemocí z povolání
Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2 
Telefon: 2 2491 9293,   2 2491 5402,   2 2491 4575 
E-mail:  tis@cesnet.cz

Uchovávejte mimo dosah dětí a nepoučených osob! 
Zákaz používání přípravku ve volné přírodě! 
Přípravek nesmí být použit jinak, než jak je uvedeno 
v návodu na použití!
Před použitím pročtěte návod k použití! 

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: 

Při práci s přípravkem používejte ochranný oděv s protiprašnou impreg-
nací, ochranný obličejový štít s čepcem, respirátor RU-20 s fi ltrační pro-
tiprašnou vložkou, gumové rukavice a boty. Při práci a po ní, až do svle-
čení ochranného oděvu a důkladného umytí celého těla teplou vodou a 
mýdlem, není dovoleno jíst, pít a kouřit. V případě zasažení pokožky je 
nutné potřísněné místo důkladně omýt vodou a mýdlem. Kontaminova-
ný pracovní oděv před novým použitím vyperte.

Zbytky postřikové kapaliny a oplachové vody se nesmí vylévat v blíz-
kosti zdrojů podzemních vod a recipientů povrchových vod.
  

Přípravek obsahuje jako rozpouštědlo vodu, není hořlavou kapalinou.
 

Eventuální požár se hasí nejlépe hasební pěnou, hasebním práškem,
popřípadě pískem nebo zeminou. Vodu lze použít jen výjimečně, a to
formou jemného zmlžování, nikoliv silným proudem a pouze v těch pří-
padech,
kdy je dokonale zabezpečeno, aby kontaminovaná hasební voda ne-
mohla proniknout  do veřejné kanalizace, zdrojů spodních vod a recipi-
entů povrchových vod a nemohla zasáhnout zemědělskou půdu.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Při požárním zásahu musejí být použity izolační dýchací přístroje, neboť při hoření 
mohou vznikat toxické zplodiny.
Informace pro přepravu: 
UN č.  3082,   UN obalová skupina III,   ADR/RID třída:  9
PRVNÍ POMOC:
Příznaky otravy: Podráždění pokožky, sliznic

Při náhodném požití: Nevyvolávat zvracení. Okamžitě vyhledat lékařskou   
 pomoc a ukázat informaci o přípravku, se kterým pracoval.  

Při zasažení očí:  Rozevřít víčka a vymývat proudem čisté vody 
 po dobu alespoň 10 minut a vyhledat lékařské ošetření.

Při zasažení pokožky: Svlékněte kontaminovaný oděv a důkladně omývejte  
 místo teplou vodou a mýdlem.  Kontaminovaný pracovní  
 oděv před novým použitím řádně vyperte odděleně od 
 dalšího prádla.

Při nadýchání:  Přerušit práci, opustit zamořený prostor, 
 ponechat v klidu, chránit postiženého před chladem.

Doporučený způsob ošetření:  symptomatické a podpůrná terapie.

LIKVIDACE  OBALŮ  A ZBYTKŮ  PŘÍPRAVKU: 

Prázdné obaly od přípravku se po důkladném vypláchnutí mohou pře-
dat k recyklaci do sběru nebo se spálí ve schválené spalovně vybavené 
dvou stupňovým spalováním s teplotou 1200-1400°C ve druhém stupní 
a s číštěním plynných  spalin. Oplachové vody  se použijí na přípravu 
postřikové jíchy. Případné zbytky postřikové kapaliny nesmí zasáh-
nout zdroje podzemních vod ani recipienty vod povrchových. Případné 
zbytky přípravku se po nasáknutí do hořlavého materiálu spálí 
ve spalovně stejných parametrů jako pro likvidaci obalů (S60).

SKLADOVÁNÍ:
Přípravek skladujte v suchých, chladných a uzamykatelných skladiš-
tíchpři teplotě od +5 až 30°C. Skladujte v originálních neporušených 
obalechodděleně od potravin a krmiv, mimo dosah dětí, nepoučených 
osob a domácích zvířat, odděleně od hnojiv, dezinfekčních prostředků 
a prázdných obalů od těchto látek. Chraňte před přímým slunečním 
světlem a mrazem.

DOBA POUŽITELNOSTI / EXPIRACE: 
Minimálně  3 roky od data výroby při předepsaném způsobu skladování.

MECHANISMUS ÚČINKU:
Zvlášť silný účinek  proti cílovým skupinám hmyzu je umož-
něn kombinací syntetického pyrethroidu (alphacyperme-
thrin) s látkou synergující jeho účinek (piperonylbutoxid), 
působící už v nepatrných koncetracích okamžitý, nevratný, 
ochromující (knock-down) efekt. Proto je použití přípravku  
účinné i na druhy odolné nebo se získanou částečnou 
rezistencí na běžné insekticidní zásahy.  
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