SchwabEx - fog
Používejte biocidní přípravky bezpečně, před použitím čtěte etiketu
SchwabEx fog je profesionální insekticidní spray určený k hubení škůdců v provozech, skladech i
domácnostech, jako jsou švábi, rusi, mravenci, rybenky, mouchy, komáři, vosy, moli a jiný obtížný hmyz.
Účinná látka:
Permethrin 1,2 % , Pyrethrum extrakt 25 % (2,4 %) 100 m3 lezoucího hmyzu, 600 m3 létajícího hmyzu.
Pozor: Může ohrozit zdraví při požití! Nesmí být použit jinak než je uvedeno v návodu !
Návod k použití:
a) zmlžovací automat
Uzavřít okna a dveře,. Vypnout klimatizaci a odvětrávání. Vše utěsnit. Před aplikací pokud možno
zpřístupnit úkryty škodlivého hmyzu. Dózu s přípravkem postavit na vhodnou podložku na vyvýšené místo
uprostřed místnosti. Sprayerový ventil zamáčknout směrem dolu až jazýček ventilu zapadne. Obsah dózy
vystříká za 2-3 min. Zmlžování se může kdykoliv přerušit uvolněním jazýčku např. šroubovákem. Takto
ošetřený prostor nechat uzavřený nejméně 3 hodiny. Poté prostor důkladně vyvětrat. Povlak aerosolu má
dlouhodobé účinky a zasáhne i později vylíhnutý hmyz.
b) spray
Při použití jako klasický spray je nutno vylomit zmlžovací automat směrem nahoru a nasadit přiloženou
čepičku s hadičkou. Aplikuje se jako cílený spray přímo na hmyz nebo jako povrchový spray ze vzdálenosti
15-20 cm na místa předpokládaného výskytu hmyzu.
Aplikaci přípravku provádět do teploty, která nepřevyšuje 23 C.
Při výskytu rusa domácího, švába obecného je aplikace nejúčinnější ve večerních hodinách. Aerosol nechat
působit přes noc. V každém případě je vhodné aplikaci u rusa domácího, švába obecného opakovat po 5 týdnech,
u většiny druhů švábů po 5 měsících.
Bezpečnostní opatření:
Uchovávat mimo dosah dětí, odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Používat výhradně dle návodu. Při práci
nejíst, nepít, nekouřit. Při práci je nutné zabránit inhalaci aerosolu a jeho kontaktu s pokožkou. Při pobytu
v prostoru s rozprášeným aerosolem používat ochrannou masku s vhodným filtrem a ochranný oděv. Potřísněnou
kůži omýt vodou a mýdlem. Všechny nedostatečně zabalené potraviny, krmiva, hračky, používané nádobí a také
domácí zvířata je nutné před použitím zmlžování odstranit z místnosti. Všechny stoly a pracovní plochy, které
přicházejí do styku s pokožkou nebo se na nich zpracovávají potraviny je nutné přikrýt a po aplikaci přípravku
omýt alkalickým čistícím přípravkem. Zabránit přímému kontaktu s čerstvě nastříkaným a nedostatečně
zaschlým povrchem. Zabránit přístupu dětí a zvířat do ošetřovaného prostoru. Nestříkat na nechráněné elektrické
vodiče, přístroje a vypínače. Po aplikaci dobře vyvětrat. Škodlivé pro vodní živočichy.
Nádoba je pod stálým tlakem, chránit před přímým sluncem a teplotami přesahujícími 50 C. Po vyprázdnění
nádobu násilím neotvírat ani nevhazovat do ohně.
První pomoc:
Při nadýchání- odvést na čerstvý vzduch popřípadě zavolat lékaře.Při zasažení očí – vypláchnout velkým
množstvím vody po dobu nejméně 15 min., vyhledat lékaře.Při požití – nevyvolávejte zvracení, okamžitě
vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.Při zasažení pokožky – omýt vodou a mýdlem
Ve všech případech otravy nebo podezření na otravu neprodleně vyhledat lékařskou pomoc. Lékaře informovat o
chem. přípravku, se kterým dotyčný pracoval, a o poskytnuté první pomoci.
V případě potřeby konzultovat s toxikologickým informačním střediskem: Na bojišti 1, 128 08 Praha 2,
tel.: 224919293
Skladování:
Skladovat v suchých a chladných skladech. Přípravek je pod stálým tlakem. Nevystavovat vysokým teplotám.
Likvidace obalů:
zbytky přípravku jsou klasifikovány 200119-pesticidy a musí se skladovat a likvidovat odděleně dle příslušných
předpisů ,obaly jsou klasifikovány 150111 -kovové tlakové obaly, které se shromáždí a likvidují dle příslušných
předpisů
Balení: Karton s 12 rozprašovacími dózami o obsahu 300 ml.,

Používejte
Výrobce: Frowein GmbH a CO.D-72437 Albstadt, Německo
První distributor: de Wolf s.r.o., Americká 2452/14, 35002 Cheb, biocid č.: REG-3371-19.06.03./17484

