
Širokospektrý pyrethroidní insekticid ve formě smáčitelného prášku 
pro hubení široké škály lezoucího hmyzu v zemědělských
a potravinářských provozovnách a výrobnách, restauracích,
skladech, veřejných budovách, jatkách, skládkách, domácnostech 
aj. Usmrcuje hmyz jako dotykový a požerový jed.

MECHANISMUS ÚČINKU:
Usmrcuje hmyz jako dotykový a požerový jed. Působí zejména proti žravým
škůdcům jako kontaktní jed s výraznou protipožerovou ovicidní účinností. Usmrcuje 
i škůdce savé. Je světlostabilní, účinek je rychlý s dlouhou residuální účinností
(až 3 měsíce), neboť smáčitelný prášek se neabsorbuje do ošetřených povrchů
a nezanechává skvrny. Dráždivé účinky vyvolávají neklid hmyzu a nutí i skrytě žijící 
druhy ke kontaktu s účinnou látkou. Přípravek spolehlivě hubí všechna pohybová
stadia hmyzu (dospělce, larvy). Není účinný na vajíčka a kukly. 
DÁVKOVÁNÍ:  (použijte vloženou odměrku)
Lezoucí hmyz:
Mírné zamoření:  10 g na 5 litrů vody a 100m² plochy.
Silné zamoření: 20 g na 5 litrů vody a 100m² plochy.
Létající hmyz: 10 g na 5 litrů vody.
NÁVOD NA POUŽITÍ:  
Štěnice: Aplikovat na hnízda 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: Postřikují  se  místa, kde byl hmyz nalezen. Nutno ošetřit prostory
 okolo vodních trubek, rámů dveří, okenních rámů, chladniček,
 zásuvek, mezery, škvíry u stěn, ventilační potrubí. 
Mravenci:  Ošetřit cesty v okolí dveří, oken a další místa výskytu, včetně
 přístupových cestiček. 
Blechy:  Před použitím je doporučeno důkladné vyluxování. Postřikujte
 koberce včetně spodních stran, polštáře a místa, kde se zdržují
 domácí zvířata.
Mouchy,  komáři: Aplikuje se  na vstupní branky hnízd a povrchy, kde se hmyz vyskytuje.
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Datum výroby : uvedeno na obalu

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

Účinná látka:  cypermethrin 400 g v 1 kg přípravku

Bezpečnostní list je k dispozici u oznamovatele, distributora nebo na  www.pelgar.cz

PŘÍPRAVA POSTŘIKOVÉ KAPALINY:
Postřikovač se naplní do poloviny vodou. Poté se dodá zbývající objem vody, roztok
se řádně promichá a aplikuje. Každá postřiková kapalina, která zůstane po přerušení 
aplikace v postřikovači, musí být opět velmi dobře promíchána, pod dobu nejméně
30 sekund. 

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ!

Cytrol Forte lze použít v potravinářských provozech na základě vyjádření ÚSKVBL 
pod číslem 83/2009 ze dne 2.10.2009.
Číslo oznámení na MZ: 39171/2009 - SOZ 33.5 - 27.8.2009 

 
R22 Zdraví škodlivý při požití! 
R36/38 Dráždí oči a kůži! 
R43 Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží! 
R50/53 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. 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. Přípravek nesmí být použit v prostorách, kde jsou uskladněny potraviny, 
krmiva a kde se manipuluje s jídlem, ani tam, kde může dojít do kontaktu s dětmi a domácími zvířaty.
Přípravek nesmí být použit jinak, než jak je uvedeno v návodu na použití! 

Nepoužívejte na zvířata !
Nestříkat na vodní plochy (např. akvária s rybami či jinými vodními živočichy)!
Neaplikujte blízko elektrických spotřebičů, světelných zařízení nebo vypínačů !

Před použitím přípravku důkladně pročtěte návod na použití a všechny další 
infornace na etiketě a letáčku uvnitř krabičky.

OCHRANNÁ LHŮTA:
Vstup na ošetřená místa po úplném zaschnutí přípravku, což trvá méně než hodinu.

s.r.o.

s.r.o.

s.r.o.


