DURACID VESPE

Insekticidní sprejová bombička, určená k přímému použití proti lezoucímu a létajícímu hmyzu,
zejména proti vosám. Použití malospotřebitelské i profesionální.
Biocidní přípravek, TP 18.

SLOŽENÍ:
100 g přípravku obsahuje:
Cypermethrin 40/60…................................................... 0,125 g
Tetramethrin….............................................................. 0,25 g
Piperonylbutoxid…....................................................... 1,25 g
Emulgátory a antioxidanty…........................................ 0,42 g
Deodorizovaný petrolej…............................................. 5,28 g
Propan butan…............................................................. 35,00 g
Demineralizovaná voda .............................. doplněná do 100 g.

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE:
Standardní věty o nebezpečnosti:

H222+H229 – Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod
tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H410 – Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými
účinky.
Pokyny pro bezpečné zacházení: P102 – Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 – Chraňte před
teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. – Zákaz kouření. P211 – Nestříkejte do
otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. P251 – Tlakový obal: nepropichujte nebo nespalujte ani
po použití. P260 – Nevdechujte aerosoly. P410 + P412 – Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte
teplotě přesahující 50oC.
MANIPULUJTE OPATRNĚ!

UPOZORNĚNÍ:
Sprejová bombička je pod tlakem. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu přípravku. Zabraňte
zasažení očí a pokožky obsahem bombičky. Zabraňte přímému vdechnutí vystřikovaného obsahu
bombičky. Po ukončení práce nebo v případě kontaminace kůže přípravkem se důkladně umyjte vodou
a mýdlem. Zabraňte kontaminaci potravin, nápojů a nádob, které potraviny nebo nápoje obsahují,
nebo které jsou pro ně určené. Při používaní nejezte, nepijte ani nekuřte. Uchovávejte mimo dosah
dětí a zvířat. Chraňte před přímými slunečními paprsky, nevystavujte teplotám převyšujícím 50 °C.
Nevystavujte ohni, nepokládejte na zahřívaná tělesa a plochy. Ani prázdné bombičky nepropichujte a
nevhazujte do ohně. Vyhněte se elektrostatickým výbojům. Používejte biocidní přípravky bezpečně.

MECHANISMUS ÚČINNOSTI:
DURACID VESPE je insekticid v aerosolové bombičce k hubení široké škály lezoucích a létajících druhů
hmyzu, jako jsou švábi, mravenci, mouchy, komáři, ovádi a hlavně vosy. Díky aktivním složkám má
přípravek dvojí účinek – hubící a reziduální. Proti létajícímu hmyzu aplikujte přípravek do prostoru
ošetřovaných místností, proti lezoucímu hmyzu postřikujte povrchy, na kterých se hmyz pohybuje.
Vzhledem k vlastnostem přípravku a účinným látkám rozpuštěným ve vodě, je možné přípravek
DURACID VESPE používat k hubení hmyzu v obytných a společenských místnostech, čekárnách,
hotelech, úschovnách a skladech.

NÁVOD K POUŽITÍ:
Před použitím protřepejte! Neaplikujte nadměrné a nevhodné množství obsahu bombičky. Proti
létajícímu hmyzu nasměrujte střik do prostoru. V místnostech běžných rozměrů by trvání střiku nemělo
být delší než 5 vteřin. Ošetření zopakujte jen, je-li to nezbytné. Aplikujte za nepřítomnosti jiných osob.
Vyhněte se větší koncentraci hořlavých plynů. Asi 15 minut po aplikaci přípravku prostor důkladně
vyvětrejte. Proti lezoucímu hmyzu (švábi, mravenci a ostatní lezoucí hmyz) aplikujte přímo na hmyz,
nebo na místa, kde se hmyz pohybuje nebo se ukrývá, tj. podél okrajů podlahy, zárubní oken a dveří,
do puklin, pod nábytek, do odpadků. Obtěžující vosy mimo hnízdo postřikujte přímo ze vzdálenosti asi
1 m. Při použití proti hnízdům vos namiřte trysku ze vzdálenosti 2-3 metrů na vchod hnízda a aplikujte
přípravek střikem trvajícím 2-4 vteřiny tak, aby paprsek směřoval pokud možno dovnitř hnízda.
Postříkejte i okolí vchodu a povrch celého hnízda. Pokud je hnízdo vos v zemi, ucpěte po aplikaci
přípravku jeho vchod zeminou nebo drnem. Nejvhodnější doba pro zásah proti vosímu hnízdu je krátce
po západu slunce. Po pečlivě provedené aplikaci uhynou všichni příslušníci hnízda a celá kolonie
zanikne.

POKYNY PRO PRVNÍ POMOC:
Při potřísnění kůže obsahem bombičky si důkladně omyjte zasažené místo vodou a mýdlem. Při
potížích vyhledejte lékaře. Při zasažení očí ihned vyplachujte velkým množstvím tekoucí vody několik
minut a ihned vyhledejte lékaře. Při požití obsahu bombičky vypláchněte ústa velkým množstvím vody
a vyhledejte lékaře a lékaři ukažte obal, etiketu nebo tento bezpečnostní list.
V případě potřeby kontaktujte Toxikologické informační středisko, Klinika nemocí z povolání, Na Bojišti
1, 128 08 Praha 2, telefon nepřetržitě: 224 919 293 nebo 224 915 402.

SKLADOVÁNÍ:
Přípravek skladujte v původních a označených obalech, na chladném a dobře větraném místě mimo
dosah dětí. Skladujte daleko od tepelných zdrojů, otevřeného ohně a dalších možných zdrojů tepla.

LIKVIDACE OBALŮ:
Prázdné obaly odevzdejte osobám autorizovaným pro nakládání s nebezpečným odpadem.

VÝROBCE:
VEBI ISTITUTO BIOCHIMICO srl
Via Desman, 43 Borgoricco (PD) - Tel. 049/9337111, Itálie

DISTRIBUTOR PRO ČR:
SLOM s.r.o., Staromlýnská 47, Zlín – Příluky, 760 01, Tel.: 577 218 701, slom@slom.cz, www.slom.cz
Oznámeno dle § 35 Zákona č. 120/2002 Sb., č. j. REG-33.7.1-11.9.07/29128
Povoleno pro používání v zemědělských a potravinářských provozech pod č. 51/2008 Ústavu pro státní
kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv Brno

OBSAH: 750 ml
ČÍSLO ŠARŽE/DATUM VÝROBY: viz obal
DOBA POUŽITELNOSTI: 24 měsíců

