INTERFLYTOX® G

Insekticidní přípravek proti mouchám a ostatnímu létajícímu hmyzu.
Má spolehlivý, rychlý a vytrvalý reziduální účinek.
Oblast použití: Interflytox Granule je velice účinný proti létajícímu hmyzu ve stájích,
chlévech, stáních pro dobytek, stejně jako je možné jeho využití v domácnostech a
průmyslových objektech.
Účinky: Interflytox Granule přitahuje samičí i samčí jedince a v průběhu konzumace
přípravku jedinci uhynou, účinek je náhlý.
Aplikace v granulích: Granule umístěte na podložku z lepenky nebo plechu, všude tam,
kde se hmyz vyskytuje a napadení je zvlášť silné (parapety, sloupy, stěny, okna apod.).
Aplikace jako nátěr: Přípravek namícháme v poměru 1:1 s cca 40°C teplé vody, vzniklou
substanci promícháme až do vzniku pasty, takto vzniklou pastu natíráme na karton nebo
dřevěnou podložku a zavěsíme nebo umístíme do prostoru, kde se hmyz nejvíce vyskytuje.
Rozsah použití: 100 g přípravku je dostačující na plochu 40m2
Upřesňující informace: Nestříkejte na krmivo, krmné a napájecí žlaby musí být zakryty.
Účinná látka: 0,5 mg/g Acetamiprid CAS: 135410-20-7 0,6g )z)-9-tricosen 27519-02-4
Přípravek je určen pouze pro profesionální účely.
Používejte biocidy bezpečně.
Vždy si přečtěte etiketu a bezpečnostní informace.
Upozornění a bezpečnostní rizika: POZOR
H302 Zdraví škodlivý při požití
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci
H332 Zdraví škodlivý při vdechování
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy s dlouhodobými účinky
P 101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal, nebo štítek výrobku
P 102 Uchovávejte mimo dosah dětí
P 103 Před použitím si přečtěte obal na štítku
P 270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte
P 280 Používejte ochranné rukavice/ochranný štít/ochranné brýle/obličejový štít
Pokyny pro první pomoc:
Všeobecné pokyny: potřísněné oblečení ihned svlečte. Odneste postiženou osobu z
ohroženého prostoru a držte ji v klidu a teple.
Při nadýchání: při obtížném dýchání použijte kyslík. Odneste postiženou osobu na čerstvý
vzduch a vyhledejte lékaře.
Při styku s kůží: Omyjte vodou a mýdlem, ihned vyhledejte lékaře.
Při zasažení očí: oči vypláchněte vodou, vyjměte kontaktní čočky a vyhledejte lékaře.
Při požití: nevyvolávejte zvracení. Ihned vyhledejte lékaře, podávejte pouze vodu na pití.
Skladování a likvidace: Obaly správně dopravujte a skladujte. Chraňte před mrazem. Obaly
nesmí být znovu použity. Prázdné obaly odevzdejte na recyklaci.

OBSAH: 400 G

