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CYTROL FORTE
(insekticid)

Širokospektrý pyrethroidní insekticid ve formě smáčitelného prášku v 10 gramových
vodorozpustných sáčcích určený k hubení široké škály lezoucího hmyzu v zemědělských
a potravinářských provozovnách a výrobnách, restauracích, skladech, veřejných budovách,
jatkách, skládkách, domácnostech aj.
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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.
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DÁVKOVÁNÍ:

Lezoucí hmyz:
Mírné zamoření:
Silné zamoření:

1 vodorozpustný sáček na 5 litrů vody a 100m² plochy.
2 vodorozpustné sáčky na 5 litrů vody a 100m² plochy.

Létající hmyz:

1 vodorozpustný sáček 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.

DOBA POUŽITELNOSTI / EXPIRACE:

Minimálně 3 roky od data výroby při předepsaném způsobu skladování.
Cytrol je registrovanou ochrannou známkou firmy PelGar International Ltd., Velká Británie.
Skladování, likvidace obalů a další informace jsou uvedeny na foliovém sáčku a letáčku uvnitř krabičky.

Rozpouštění sáčku
ve vodě
(pro ilustraci)

Balení:

20 gramů
2 x 10 g sáček
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KLASIFIKACE NEBEZPEČÍ:
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!

BiSX\vQRUj`Uz^v
`Ì`bQfQ`_cdÌY[_f}X_b_jd_[e
2Y_SYT^`Ì`bQfU[`_T\U#%jv[_^Q!" " "CR
`b_]Q\_c`_dÌURYdU\UY`b_VUcY_^v\i
OZNAMOVATEL:
PelGar s.r.o.
Na výsluní 7/2424, 100 00 Praha 10
Tel.:
274 770 944, 608 923 215,
274 770 063, 602 219 959
Fax:
274 770 944, 274 783 078
E-mail:
info@pelgar.cz
www.pelgar.cz

s.r.o.

VÝROBCE:
PelGar International Ltd.
Alton , Hampshire GU34 2 QR
Velká Británie
www.pelgar.co.uk
Číslo výrobní šarže : uvedeno na obalu
Datum výroby :
uvedeno na obalu
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