PESTSTOP 10 EC
Charakteristika
Insekticidní emulzní koncentrát určený k naředění vodou a k aplikaci ve formě studeného aerosolu nebo
postřiku k hubení létajícího hmyzu a k vypuzování a hubení lezoucího hmyzu v uzavřených prostorách.
Přípravek je určen k profesionálnímu použití
Biocidní přípravek: insekticid, TP 18
Účinné látky: tetramethrin 100 g/kg (10 %)
piperonyl butoxid 100g/kg (10 %)
Číslo povolení: Oznámeno dle Zákona č.120/2002 Sb.pod zn. 15873/2008-SOZ-33.7.1-6.5.08
Povoleno pro používání v zemědělských a potravinářských provozech pod č. j.: 54/2008 Ústavu
pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv Brno

Upozornění:
Chraňte před dětmi a nepoučenými osobami. Zabraňte kontaktu s očima a kůží
Pro ryby a ostatní vodní živočichy jedovatý. Používejte dle návodu. Při práci s přípravkem nejezte, nepijte
a nekuřte. Po práci si umyjte ruce vodou a mýdlem. Nepoužívejte ve volné přírodě. Přípravek neaplikujte
na lidi ani na domácí zvířata. Dodržujte návod k použití a doporučené dávkování.

Výstražné symboly:

Varování

Označení rizik:
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

Preventivní opatření:
P261 Vyvarujte se vdechování aerosolu.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít
P301 + P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P391 Uniklý produkt seberte
P405 Skladujte uzamčené
P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad

Mechanismus účinnosti:
Účinnou látkou tohoto přípravku je syntetický pyretroid tetramethrin, který účinkuje na nervový systém
hmyzu a rychle ho usmrcuje při kontaktu s ošetřeným povrchem i ve formě aerosolu. Ukrytý hmyz
vypuzuje z jeho úkrytů na postřikem ošetřené plochy v okolí. Piperonyl butoxid účinnost tetramethrinu
zesiluje. Přípravek má jen krátkodobou reziduální účinnost.

Návod k použití:
Vypuzování hmyzu z úkrytů: Přípravek Peststop 10 EC, aplikovaný ve formě studeného aerosolu
nebo ULV vypuzuje lezoucí hmyz z jeho úkrytů na povrchy dříve ošetřené reziduálně působícími postřiky,
čímž se zvyšuje jejich účinnost. Vypuzovací účinnosti přípravku může být využito také ke zjišťování
zamoření a ke zjišťování účinnosti insekticidních zásahů.
Dávkování: Smíchejte 25 ml přípravku Peststop 10 EC s 5 litry vody a směs aplikujte vhodnou
aplikační technikou vytvářející studený aerosol v množství 1 litr pracovní směsi na každých 100 m3
ošetřeného uzavřeného prostoru. Čím menší jsou aplikované částečky aerosolu, tím vyšší je jeho
vypuzovací účinnost. Ošetřený prostor ponechte 1 hodinu uzavřený, pak důkladně vyvětrejte po stejně
dlouhou dobu.
Aplikace do úkrytů hmyzu: Smíchejte 50 ml přípravku Peststop 10 EC s 5 litry vody a aplikujte
tlakovým postřikovačem přímo do úkrytů rusů a švábů. Při silném zamoření kombinujte tento způsob
aplikaci s aplikací stejného přípravku ve formě studeného aerosolu.
Hubení létajícího hmyzu: Smíchejte 25 ml přípravku Peststop 10 EC s 5 litry vody a aplikujte ve formě
studeného aerosolu v množství 1 litr pracovní směsi na každých 100 m3 ošetřeného uzavřeného prostoru.
K hynutí létajícího hmyzu (much, komárů) v prostoru dochází asi za 15 minut. Prostor ponechte uzavřený
po dobu 20-30 minut, pak důkladně vyvětrejte po dobu asi 30 minut. Dokonalé uzavření oken, větracích
otvorů a vypnutí ventilace během expozice účinnost zvyšuje.
Při aplikaci aerosolu přikryjte oděvy, lůžka a postele, pokud jsou v ošetřovaném prostoru umístěna.
Odstraňte všechna domácí zvířata, dobře zakryjte potraviny, nápoje, krmiva a všechno náčiní a
předměty, které s potravinami, nápoji, nebo krmivy přicházejí do styku.
Naředěný přípravek musí být použit tentýž den.

První pomoc:
Při vdechnutí: Postiženého přemístěte na čerstvý vzduch, uvolněte těsný oděv, udržujte v klidu a teple.
Zajistěte lékařské ošetření, pokud potíže přetrvávají.
Při kontaminaci kůže: Odstraňte kontaminovaný oděv, postižené místo kůže omyjte velkým množstvím
vody a pak omyjte mýdlem a vodou.
Při zasažení očí: Zasažené oko/oči vyplachujte několik minut velkým množstvím vody, vyjměte kontaktní
čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno a pokračujte ve vyplachování. Vyhledejte lékaře,
pokud jakékoliv potíže přetrvávají.
Při požití: Nevyvolávejte zvracení. Je-li postižený při vědomí, vypláchněte ústa vodou. V případě
přetrvávajících potíží vyhledejte lékaře.
Oděv kontaminovaný přípravkem může být vyprán normálním způsobem. Při poskytování první pomoci
není ochranný oděv a pomůcky nutný.
V případě potřeby kontaktujte Toxikologické informační středisko, Klinika nemocí z povolání,
Na Bojišti 1 128 08 Praha 2 Telefon 24 hod. denně: 224 919 293 nebo 224 915 4

Skladování:
Skladujte v originálních neporušených uzavřených obalech, v suchém, čistém, dobře větratelném a
uzavřeném skladu, při teplotě vyšší než + 5°C, odděleně od potravin, léků, krmiv, dezinfekčních
prostředků a obalů od těchto látek.

Likvidace obalů a zbytků přípravku:
Přípravkem kontaminované obaly a zbytky přípravku skladujte odděleně a předejte osobě oprávněné
odstraňovat nebezpečný odpad.

Doba použitelnosti:
Spotřebujte do 2 roků od data výroby uvedeném na obalu.

Balení:

1 litr

Výrobce: Bábolna Környezetbiológiai Központ Kft., H-1107 Budapest, Szállás u. 6, Maďarsko.
Dovozce a distributor v ČR: SLOM, s.r.o., Staromlýnská 47, 760 01 Zlín – Příluky
Tel./fax: +420 577 218 701, email: slom@slom.cz,
wwww.slom.cz

