ÚČINNÁ LÁTKA: Cypermethrin 400g v 1 kg přípravku

POZOR !
R22
R36/38
R43
R50/53

Zdraví škodlivý při požití!
Dráždí oči a kůži!
Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží!
Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat
dlouhodobé nepříznivé podmínky ve vodním prostředí!

S2 Uchovávejte mimo dosah dětí. S13 Uchovávejte odděleně od potravin,
nápojů a krmiv. S20/21 Nejezte, nepijte a nekuřte při používání. S24 Zamezte
styku s kůží. S25 Zamezte styku s očima. S26 Při zasažení očí okamžitě důkladně
vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. S7/47 Uchovávejte obal
těsně uzavřený při teplotě nepřesahující 30°C. S36/37/39 Používejte vhodný
ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.
S44 Necítite-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (pokud možno
ukažte toto 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. S62 Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte
lékařskou pomoc a ukažte tento obal.

Každá postřiková kapalina, která zůstane po přerušení aplikace v postřikovači,
musí být opět velmi dobře promíchána, pod dobu nejméně 30 sekund.
Je lépe vždy připravit takové množství postřikové jíchy, které se při ošetření
zcela spotřebuje.
Předchozí dokonalá mechanická očista a příprava asanovaného objektu
(např. vybílení) zvyšuje perzistentní účinky na škůdce. Provozní nebo klimatické
podmínky mají podstatný vliv na perzistenci přípravku.
POUŽITÍ PŘÍPRAVKU:

DÁVKOVÁNÍ:
Postřikovač se naplní do poloviny vodou, podle intenzity zamoření se rozpustí
10 gramů nebo 20 gramů přípravku přiloženou odměrkou a důkladně se
promíchá. Poté se doplní zbývající vodou na požadovaný objem, roztok se opět
řádně promíchá a aplikuje.

Štěnice:
Aplikovat na výskyty a hnízda hmyzu i na ostatní místa na rámech postelí
a čelech. Zvláštní pozornost věnovat trhlinám, škvírám a mezerám všude poblíž
míst spaní. Ošetřete splývající potahy na stěnách, nábytek, okolí rámů dveří,
koberce, závěsy atd.
Švábi, rybenky:
Aplikuje se na místa, kde byl hmyz nalezen. Nutno ošetřit prostory okolo
vodních trubek, rámů dveří, okeních rámů, chladniček, zásuvek, mezery, škvíry
u stěn, ventilační potrubí.
Mravenci:
Ošetřit cesty v okolí dveří, oken, kde se vyskytli. Postřik přístupových cestiček
a míst výskytu.
Blechy:
Před použitím doporučeno důkladné vyluxování. Postřikujte koberce včetně
spodních stran, polštáře a místa, kde se zdržují domácí zvířata.
Mouchy domácí, komáři:
Aplikujte vstupní branky hnízd a povrchy, kde se hmyz vyskytuje.

Základní dávkování je 40 až 80 miligramů účinné látky cypermethrin na 1 m²,
aplikační dávka 40 ml na 1m².

Cytrol Forte lze použít v potravinářských provozech na základě
vyjádření ÚSKVBL pod číslem 83/2009 ze dne 2.10.2009

Lezoucí hmyz:
Mírné zamoření: 10 gramů (1 odměrka) na 5 litrů vody a 100 m² plochy.
Silné zamoření: 20 gramů (2 odměrky) na 5 litrů vody a 100 m² plochy.

Před použitím důkladně pročíst návod na použití
a další informace na krabičce a letáčku uvnitř vloženém.

Létající hmyz: 10 gramů (1 odměrka) na 5 litrů vody.

Bezpečnostní list je k dispozici u držitele povolení nebo distributora
nebo na www.pelgar.cz

NÁVOD NA POUŽITÍ :

MECHANISMUS ÚČINKU:
Působí zejména proti žravým škůdcům jako kontaktní jed s výraznou protipožerovou ovicidní
účiností. Usmrcuje i škůdce savé. Je světlostabilní, účinek je rychlý s dlouhým působením (až
3 měsíce), neboť smáčitelné prášky se neabsorbují do ošetřených povrchů. Dráždivé účinky
vyvolávají neklid hmyzu a nutí i skrytě žijící druhy ke kontaktu s přípravkem, který spolehlivě
hubí všechny dospělce a larvy, Není účinný na vajíčka akukly.

Léčbu postiženého lze konzultovat s TIS:
Toxikologické informační středisko
Klinika nemocí z povolání
Na Bojišti 2, 128 02 Praha 2
Telefon: 224 919 293, 224 914 575
E-mail: tis@vfn.cz

NEPOUŽÍVEJTE NA ZVÍŘATA!
NESTŘÍKAT NA ČISTÉ VODNÍ PLOCHY (AKVÁRIA, JEZÍRKA APOD.)
NESTŘÍKAT BLÍZKO ELEKTRICKÝCH SPOTŘEBIČŮ, SVĚTELNÝCH ZAŘÍZENÍ NEBO VYPÍNAČŮ.

LIKVIDACE OBALU A ZBYTKŮ PŘÍPRAVKU:
Prázdné plastové dózy od přípravku znovu nepoužívejte. Po důkladném vypláchnutí se mohou
předat k recyklaci do sběru nebo do autorizovaných spaloven pesticidů jako nebezpečný odpad.

Případné zbytky postřikové kapaliny a oplachové vody z postřikovače se nesmí vylévat
v blízkosti zdrojů podzemních vod a recipientů vod povrchových. Absorbují se do nehořlavého
materiálu a nechají spálit v autorizovaných spalovnách. Přípravek je nehořlavý, při zvýšených
teplotách může tvořit hořlavý prach. 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 případech, kdy je dokonale zabezpečeno, aby kontaminovaná hasební voda nemohla proniknout do veřejné kanalizace, zdrojů
spodních vod a recipientů povrchových vod a nemohla zasáhnout zemědělskou půdu.
Při požárním zásahu musejí být použity izolační dýchací přístroje, neboť při hoření mohou
vznikat toxické zplodiny.
OCHRANNÁ LHŮTA:
Vstup na ošetřená místa po úplném zaschnutí přípravku, což trvá méně než hodinu.
PRVNÍ POMOC:
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.
Cytrol Forte etiketa 2011-08/02
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dráždivý
SKLADOVÁNÍ:
Přípravek skladujte v suchých, chladných a uzamykatelných skladištích při teplotě od +5°C
Xn mimo
až 30°C. Skladujte v originálních neporušených obalech odděleně od potravin a krmiv,
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.
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DOBA POUŽITÍ:
PE/PAP
Minimálně 3 roky od data výroby při předepsaném způsobu skladování.
		
zdraví škodlivý
OZNAMOVATEL/DRŽITEL POVOLENÍ:
PelGar s.r.o.
Xi
N
Na Výsluní 7/2424,100 00 Praha 10
Tel.: 274 770 944, 274 770 063, 608 923 215, 602 219 959
Fax: 274 783 078, 274 770 944
E-mail: info@pelgar.cz
www.pelgar.cz
dráždivýpro
VÝROBCE:
nebezpečný
životní prostředí
PelGar International Ltd. 				
s.r.o.
Unit 13, Newman Lane,
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Hampshire GU34 2 QR, Velká Británie
www.pelgar.co.uk
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