
BOMBEX® FARUMY®Reg. č. xxxxxxxx 

PROFESIONÁLNÍ INSEKTICID - PT18 Knock-down efekt a dlouhotrvající reziduální účinek
 Zaplavovací účinek

Širokospektrální insekticid s pozoruhodnou smrtící silou, 
vynikajícím zaplavovacím a rychlým knock down účinkem, s dobrou 
reziduální aktivitou. účinkuje na létající i lezoucí hmyz.

účinné látky: 
 100 g/L (10.7 %) Cyphenothrin (CAS No. 39515-40-7) 
10 g/L (1.1 %) Prallethrin (CAS No. 23031-36-9)
Formulace: ZW: směs formulací CS (suspenze kapsulí) 
a EW (emulze typu olej ve vodě)

bio/539/D/16/CCHLP 

PROFESIONÁLNY insekticíd - PT18   Ničiace a dlhodobé pôsobenie
 Oplachovanie

Širokospektrálny insekticíd s mimoriadne smrtiacou ničivou silou 
a vynikajúcim ničivým pôsobením s dobrou dlhodobou odolnosťou. 
na lietajúci a lezúci hmyz.

aktívna ingrediencia:  
100 g/L (10,7 %) Cyfenotrín (Č. CAS 39515-40-7) 
10 g/L (1,1 %) Pralletrín (Č. CAS 23031-36-9)
Formulácia: ZW: Zmes KS (kapsulová suspenzia) 
a suspenzia EW (emulzia v oleji)

varování  
H410   Vysoce toxický pro 

vodní organismy, 
s dlouhodobými účinky.

P273   Zabraňte uvolnění 
do životního prostředí.

P391 Uniklý produkt seberte.
P501   Odstraňte obsah/obal 

předáním oprávněné 
osobě. 

EUH 401 Dodržujte pokyny pro 
používání, abyste se vyvarovali 
rizik pro lidské zdraví a životní 
prostředí.

pozor  
H410   Veľmi toxický pre vodné 

organizmy, s dlhodobými 
účinkami.

P273   Zabráňte uvoľneniu 
do životného prostredia.

P391  Zozbierajte uniknutý 
produkt.

P501   Zneškodnite obsah/nádobu 
v súlade s miestnymi/
regionálnymi/národnými/ 
medzinárodnými 
predpismi. 

Dodržiavajte návod na používanie, 
aby ste zabránili vzniku rizík pre 
zdravie ľudí a životné prostredie.

GAT Microencapsulation GmbH
Gewerbezone 1, A-2490 Ebenfurth, Rakousko
Tel.: +43 2624 53922 

DISTRIBUTOR: DDD SERVIS, spol. s r.o.
Libušská 313142 00 Praha 4
Tel.: 261 911 774

dobře protřepte před použitím!  
chraňte před mrazem!

pouŽívejte insekticid bezpečnĚ. pŘed pouŽitím i vŽdy pŘečtĚte etiketu a návod k pouŽití.

Číslo šarže a datum výroby: hledejte na obalu. 
Použitelnost přípravku je dva roky od data výroby. 
BOMBEX® a FARUMY® jsou registrované obchodní známky společnosti GAT Microencapsulation GmbH.

Číslo šarže a dátum výroby: viď obal. 
Produkt možno používať dva roky od dátumu výroby. 
BOMBEX® a FARUMY® sú registrované ochranné známky spoločnosti GAT Microencapsulation GmbH.

GAT Microencapsulation GmbH
Gewerbezone 1, A-2490 Ebenfurth, Rakúsko
Tel: +43 2624 53922

DISTRIBÚTOR: DDD Servis Slovakia s.r.o.
Švermova 3103 861 VRÚTKY
SLOVAKIA 

pred použitím dobre pretrepte!
chráňte pred mrazom!

insekticíd pouŽívajte opatrne. pred pouŽitím si vŽdy prečítajte etiketu a inFormácie o produkte.

CZ SK

UN 3082 500 ml UN 3082 500 ml



BOMBEX® FARUMY® je vysoce účinný proti hnízdům mravenců (Lasius niger) 
(dospělci a nymfy), štěnici domácí (dospělci a nymfy) (Cimex lectularius), mouchám 
(Musca domestica, Chrisomya megacephala, Haematobia irritans a  Stomoxys 
calcitrans), potemníku stájovému (dospělci a  larvy) (Alphitobius diaperinus), 
komárům (Aedes aegypti, Aedes albopictus, Culex pipiens, Anopheles gambiae), 
rčmelíku kuřímu (dospělci a  nymfy) (Dermanyssus gallinae), švábům a  rusům 
(dospělci a  nymfy) (Blatta orientalis and Blattella germanica), vosím a  sršním 
hnízdám (Vespula vulgaris und Vespa velutina) a  dalšímu létajícímu a  lezoucímu 
hmyzu. 

vynikající zaplavovací a knock-down účinek
prodloužená reziduální aktivita
mikroenkapsulovaná formulace
pro vnitřní i venkovní použití
lze použít jako bariérovou aplikaci
má nízký zápach a nebarví
účinkuje na čmelíka kuřího 
hubí létající i lezoucí hmyz

BOMBEX® FARUMY® je určený pro použití v bytových a průmyslových komplexech, 
ve  veřejných a  kancelářských budovách, v  okolí i  uvnitř domácností (včetně 
kuchyní), hotelů, obchodů, nemocnic (s  výjimkou obsazených nemocničních 
pokojů), obecních budov, prostorů pro manipulaci s  potravinami (restaurace 
i obchody), jatek, sběrných míst komunálního odpadu, skládek odpadu, v dopravních 
prostředcích (autobusy, lodě, nákladní automobily, letadla) (s výjimkou obsazených 
prostředků) a  uvnitř a  kolem vojenských budov. BOMBEX® FARUMY® se může 
používat v  oblasti zemědělství ve  stájích (včetně ustájení dobytka, prasat, koní 
a kuřat), kůlnách, drůbežích farmách, hospodářských budovách and chovatelských 
objektech, jako jsou mlékárny, příbytky zvířat a ptáků a také ve skladech potravin 
v maloobchodech, masokombinátech, supermarketech, obchodech se surovinami 
(kromě zásob obilí), obilných mlýnech, prázdných skladech obilí a  užitkových 
prodejných. BOMBEX® FARUMY® je vysoce účinný proti čmelíku kuřímu 
a potemníku stájovému v chovech drůbeže. 

V  nastájených objektech se BOMBEX® FARUMY® můře používat jako postřik 
k ošetření povrchů.

návod k použití
BOMBEX® FARUMY® má rychlý knockdown účinek, zabíjí během několika 
hodin a  může být použit na  hubení lezoucího a  létajícího hmyzu, přičemž má 
prodlouženou reziduální aktivitu po  dobu až 90 dní. Reziduální aktivita závisí 
na  typu ošetřeného povrchu a  na  environmentálních podmínkách. Pokud je 
zapotřebí, aplikaci opakujte.

Pokyny pro přípravu aplikační kapaliny:
Před použitím přípravek v  nádobě řádně protřepejte. Naplňte čistou nádobu 
postřikovacího zařízení polovinou celkově potřebného množství vody. Přidejte 
odměřený objem přípravku BOMBEX® FARUMY®. Prázdnou nádobu od přípravku 
BOMBEX® FARUMY® třikrát vypláchněte čistou vodou a  vylijte do  nádrže 
postřikovacího zařízení. Doplňte nádrž zbývajícím objemem čisté vody. Uzavřete 
nádrž a promíchejte. Pokud přerušíte práci mezi ošetřením, před další prací opět 
promíchejte. Naředěnou aplikační kapalinu neskladujte a  připravený aplikační 
roztok spotřebujte co nejdříve. Po aplikaci vyčistěte aplikační zařízení čistou vodou. 
Nemíchejte BOMBEX® FARUMY® s  jinými přípravky (biocidy nebo desinfekční 
prostředky). 

Aplikační koncentrace / aplikační dávka:
Povrchová, bodová, bariérová, obvodová aplikace, ošetření trhlin a preasklin:

BOMBEX® 
FARUMY® Voda*

Ošetřená  
plocha

Nízká infestace  
nebo ošetření čistých povrchů 75 ml 5 l

100 m²  
(50ml/m²)

Vysoká infestace 
Aplikace na špinavé a/nebo vysoce 
absorbující povrchy nebo na podlahu 100 ml 5 l

100 m²  
(50ml/m²)

*  Skutečný objem potřebné vody se může lišit v závislosti na podmínkách aplikace 
a aplikačním zařízení. 

Aplikaci provádějte vhodným ručním mechanickým nebo elektrickým 
postřikovačem vytvářejícím hrubé kapky. Ošetřete rovnoměrně všechny povrchy, 
přičemž zvláštní pozornost věnujte prasklinám, trhlinám, mrtvým prostorám 

a místům, kde se hmyz může ukrývat. Přípravek lze aplikovat na vysoce porézní, 
středně porézní i neporézní povrchy. Přípravek nepoužívejte na oblečení či lůžkoviny 
nebo v dětských postýlkách, kde spí děti. Použijte vhodné rukavice a nepropustný 
oděv. Při přípravě aplikační kapaliny navíc použijte pracovní ochranné brýle nebo 
štít. Z  hygienických důvodů se při aplikaci doporučuje použít ochranu dýchacích 
orgánů. 

Domácnosti (létající a lezoucí hmyz):
V domácnostech a stejně tak v trvale obývaných prostorách, jako jsou nemocniční 
pokoje, rezidenčních budovách/pečovatelských domech a vězeních a v oblastech 
kde lidé a zvířata mohou přijít do kontaktu s postřikem, přípravek aplikujte pouze 
jako pásové/bodové nebo k  ošeření trhlin a  prasklin. Před použitím zavřete 
všechna okna a dveře. Nevstupujte do ošetřených prostor nejméně po dobu 30 
minut po  ošetření a  zaschnutí postřikové kapaliny. Ošetřenou místnost řádně 
vyvětrejte.

Bariérová – perimetrická (obvodová) aplikace:
Ke  zhotovení účinné perimetrické bariéry vytvořte postřikem souvislý 
nepřerušovaný pás široký 20 až 30 cm. Stříkejte kolem oken, dveří a  otevřených 
otvorů, se zvláštním důrazem na  migrační cestičky a  oblasti, kde se hmyz 
obvykle ukrývá. Zabraňte spláchnutí přípravku do  životního prostředí nebo 
kanalizace. Neaplikujte do  skanutí/stečení, neaplikuje v  a  kolem kanalizace, 
zabraňte kontaminaci vodních těles a vodních toků. Přípravek neaplikujte ve větru 
a za silného deště. 

Vosí a sršní hnízda:
Aplikujte v  dostatečném množství a  přímo na  hnízdo nebo do  vstupních otvorů 
skrytých hnízd až do  naplnění hnízda. Ošetření by mělo být prováděno pouze 
za  soumraku nebo v  jiné době, kdy aktivita vos nebo sršní kolem hnízda je 
minimální. Přípravek aplikuje vhodným postřikovačem s  dlouhým nástavcem. 
Oblékněte si vhodné ochranné prostředky, abyste se chránili před úrazem (úplná 
ochrana obličeje s dýchací maskou, ochranné oblečení, kožené rukavice a vysoké). 
Po  ošetření hnízdo odstraňte. Během aplikace zabraňte přístupu jiných osob 
a zvířat.

BOMBEX® FARUMY®CZ



BOMBEX® FARUMY®CZ
Mravenci: (hubení hnízd):
Mravenci sbírají mikrokapsule a  odnášejí je do  mravenišť, kde se z  nich začne 
uvolňovat účinná látka a  hubí mravence, larvy, královnu a  celé hnízdo. Ošetřete 
plochu 1 m² kolem vchodu do mraveniště and a pás o šířce 10 cm na cestách, po nich 
mravenci chodí do mraveniště. 

Zemědělské objekty, stáje, kůlny, farmy prasat, dobytka, koní, kuřat a  drůbeže, 
hospodářských zvířat, zemědělské přístavby a mlékárny.
Ošetření lze provádět za  přítomnosti zvířat. Neaplikujte přímo na  zvířata. Podle 
dobré zemědělské praxe se doporučuje před postřikem sebrat vejce. Před aplikací 
povrch očistěte. Před aplikací přípravku by povrch měl být suchý. Přípravek 
aplikujte jemnou mlhou s  nízkým tlakem; povrchy ošetřete důkladně, ale ne 
do stékání. Zvláštní pozornost věnujte prasklinám, škvírám a místům, kde se hmyz 
může ukrývat.

Vnitřní prostorové ošetření – studené a horké zmlžování

BOMBEX® FARUMY® Voda* Ošetřený prostor
Studené zmlžování 100 ml 5 l 500 m³
Horké zmlžování 100 ml - 500 m³

*  Skutečný objem potřebné vody se může lišit v závislosti na podmínkách aplikace 
a aplikačním zařízení. 

Aplikaci provádějte zařízením pro generování horkého aerosolu, ULV generátorem 
pro aplikaci studeného aerosolu, rotačním atomizérem s  podporou větru, nebo 
ručním či zádovým postřikovačem určeným pro prostorovou aplikaci. Rozprašujte 
do vzduchu kolem oblastí určených k ošetření, přičemž zvláštní pozornost věnujte 
místům, kde hmyz odpočívá nebo se ukrývá.

Před aplikací zavřete okna a dveře a ponechte uzavřené alespoň po dobu 1 hodiny. 
Vypněte elektrická zařízení a klimatizaci. Během aplikace zabraňte přístupu jiných 
osob a zvířat. Aplikaci přizpůsobte době, kdy je hmyz nejvíce aktivní. Po aplikaci 
vyvětrejte ošetřený prostor po  dobu nejméně 4 hodin nebo za  pomocí odsávání 
k odvětrání místnosti (průtok 1200 m³/h). Před vstupem do ošetřených prostor by 
postřik měl býk zcela zaschnutý. 

Při přípravě aplikační kapaliny používejte vhodné rukavice, pracovní oblek, obuv 
a  ochranu očí. Nevdechujte mlhu/páry/aerosoly. Při aplikaci používejte ochranu 
tváře a masku se samostatným dýchacím přístrojem a ochranu očí. Při opětovném 
vstupu do  prostorů ošetřených zmlžováním se doporučuje použít ochranu 
dýchacích orgánů.

PREVENCE
POUZE PRO POUŽITÍ JAKO INSEKTICID (biocid - typ 18)
POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ.
•  SKLADUJTE NA SUCHÉM MÍSTĚ a mimo dosah dětí.
•  Uchovávejte v  těsně uzavřeném originálním obalu, chraňte před slunečním 

zářením a vlhkostí, skladujte na dobře větraném a uzamčeném místě. Skladujte 
při teplotě 6°C až 30°C. Před použitím protřepejte. 

•  Při práci POUŽÍVEJTE VHODNÝ OCHANNÝ ODĚV (KOMBINÉZA) A  RUKAVICE ZE 
SYNTETICKÉ PRAŽE/PVC a navíc OCHARANU OČÍ při přípravě aplikační kapaliny. 
ZABRAŇTE KONTAMINACI PRACOVNÍHO ODĚVU A PRAVIDELNĚ JEJ PERTE.

•  Nevdechujte plyn/mlhu/páry/aerosoly. V  opačném případě noste ochranu 
dýchacích orgánů a ochranu očí.

•  Okamžitě UMYJTE KAŽDÉ KONTAMINOVÁNÍ POKOŽK YNBO OČÍ. Před jílem 
a  po  použití UMYJTE RUCE A  ZASAŽENOU POKOŽKU. Při práci nejezte, nepijte 
a nekuřte.

•  Před aplikací ODSTRAŇTE NEBO ZAKRYJTE VŠECHNY NÁDOBY S  VODOU 
A AKVÁRIA. 

•  Chraňte zařízená mléčnic a nádrže na mléko před znečištěním. 
•  NEZNEČIŠŤUJTE POTRAVINY, JÍDELNÍ PŘÍBORY NEBO PLOCHY, KTERÉ PŘICHÁZEJÍ 

DO STAKU S JÍDLEM.
•  Kde je to možné, očistěte před aplikací veškeré povrchy.
•  Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo etiketu.
•  Tento materiál a obal od něho musí být zlikvidován bezpečným způsobem.
•  Nevylévejte do kanalizace.

Poznámky pro lékaře
Tento přípravek obsahuje pyrethriodní insekticid. Léčit symptomaticky. Pro 
komplexní lékařskou pomoc na  léčbu otrav, obraťte se na nejbližší Toxikologické 
informační centrum. Nikdy nepodávejte nic ústy osobě v bezvědomí. Nevyvolávejte 
zvracení. 

Důležité: Čtěte před použitím
Před použitím tohoto výrobku si přečtěte celý návod k použití, podmínky, odmítnutí 
záruk a omezení odpovědnosti. Pokud podmínky nejsou přijatelné, okamžitě vraťte 
neotevřený obal výrobku. Použitím tohoto přípravku uživatel nebo kupující, přijímají 
následující Podmínky, Zřeknutí se záruk a Omezení odpovědnosti.

Podmínky:
Návod k  použití tohoto přípravku je považován za  přiměřený a  musí být pečlivě 
dodržován. Nicméně, je nemožné eliminovat veškerá rizika spojená s používáním 
tohoto produktu. Můžou nastat škody, neúčinnost nebo jiné nezamýšlené 
důsledky, protože takové faktory, jako je počasí, přítomnost jiných materiálů 
nebo způsob použití nebo aplikace, jsou všechny mimo kontrolu společnosti 
GAT Microencapsulation GmbH. Všechna tyto rizika uživatel nebo kupující musí 
předpokládat.

Zřeknutí se záruk: 
V MÍŘE SLUČITELNÉ S PLATNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY, GAT MICROENCAPSULATION 
GMBH NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ DALŠÍ ZÁRUKY, VÝSLOVNĚ UVEDENÉ NEBO 
PŘEDPOKLÁDANÉ OBCHODOVATELNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL 
NEBO JINÉ, KTERÉ PŘESAHUJÍ PROHLÁŠENÍ UČINĚNÉ NA  TOMTO ŠTÍTKU. Žádný 
zástupce společnosti GAT Microencapsulation GmbH není oprávněn poskytovat 
jakékoliv záruky nad rámec těch, je oprávněn poskytovat jakékoliv záruky 
nad rámec těch, které jsou obsažené v  tomto dokumentu nebo o  úpravu záruky 
obsažené v tomto dokumentu. 
V MÍŘE SLUČITELNÉ S PLATNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY, GAT MICROENCAPSULATION 
GMBH OMÍTÁ JAKOUKOLIV ODPOVĚDNOST ZA  ZVLÁŠTNÍ, NAHODILÉ NEBO 
NÁSLEDNÉ ŠKODY VZNIKLÉ Z POUŽÍVÁNÍ NEBO MANIPULACI S TÍMTO PRODUKTEM.

Omezení odpovědnosti: 
V  MÍŘE SLUČITELNÉ S  PLATNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY, JEDINOU NÁHRADOU 
NA  STRANĚ UŽIVATELE NEBO KUPUJÍCÍHO ZA  VEŠKERÉ ZTRÁTY, ZRANĚNÍ NEBO 
ŠKODY, KTERÉ VYPLÝVAJÍ Z  POUŽITÍ NEBO MANIPULACE S  TÍMTO PRODUKTEM, 
AŤ NA ZÁKLADĚ SMLOUVY, ZÁRUKY, NEDBALOSTI, PŘÍSNÉ ODPOVĚDNOSTI NEBO 
JINAK, NEPŘEKROČÍ KUPNÍ CENU ZAPLACENOU, NEBO PO ZVÁŽENÍ SPOLEČNOSTÍ 
GAT MICROENCAPSULATION GMBH, LZE PROVÉST VÝMĚNU PRODUKTU.



BOMBEX® FARUMY® je veľmi účinný prostriedok na mraveniská (Lasius niger) 
(dospelé jedince a nymfy), ploštice (dospelé jedince a nymfy) (Cimex lectularius), 
muchy (Musca domestica, Chrisomya megacephala, Haematobia irritans a Stomoxys 
calcitrans), múčiara (dospelé jedince a nymfy) (Alphitobius diaperinus), komáre 
(Aedes aegypti, Aedes albopictus, Culex pipiens, Anopheles gambiae), klieštikovce 
(dospelé jedince a nymfy) (Dermanyssus gallinae), šváby (dospelé jedince a nymfy) 
(Blatta orientalis a Blattella germanica), osi a sršne (Vespula vulgaris a Vespa 
velutina) a iný lietajúci a lezúci hmyz.

vynikajúce ničivé pôsobenie 
dlhodobé pôsobenie
mikrokapsulová formulácia
na vnútorné i vonkajšie použitie
prípravok možno použiť ako bariérovú aplikáciu
bez výrazného zápachu a zanechania škvŕn
ochrana pred klieštikovcom kurím 
ochrana pred lietajúcim a lezúcim hmyzom

BOMBEX® FARUMY® je určený na  použitie v  obytných a  priemyselných 
budovách, vo verejných a  kancelárskych budovách, vo vnútri a  okolo obytných 
oblastí (vrátane kuchyne), v  hoteloch, obchodoch, nemocniciach (s  výnimkou 
lôžkových oddelení), v  obecných budovách, v  oblastiach, kde sa manipuluje 
s potravinami (v  reštauráciách a  v maloobchodoch), na bitúnkoch, na skládkach, 
v skladovacích priestoroch, v dopravných prostriedkoch (v autobusoch, na lodiach, 
v  nákladných automobiloch a  v  lietadlách) (okrem používaných oddelení) a  vo 
vnútri a  v  okolí kasární (vojenské účely). BOMBEX® FARUMY® možno použiť 
v poľnohospodárskych oblastiach, v stajniach (vrátane kurínov, stajní pre ošípané, 
dobytok a kone), v prístreškoch, v hydinárňach, v poľnohospodárskych budovách 
a  v  oblastiach pod dozorom veterinárnej medicíny, ako sú mliekarne, chovy 
živočíchov a vtákov, ako aj v skladoch potravín a v obchodoch, v mäsokombinátoch, 
v  supermarketoch, v  skladoch surovín (s  výnimkou obilných skladov), v obilných 
mlynoch, prázdnych sýpkach a  v  úžitkových skladoch. BOMBEX® FARUMY® je 
veľmi účinným prípravkom proti klieštikovcom kurím a múčiarom pri chove hydiny. 

BOMBEX® FARUMY® možno použiť ako povrchový sprej v používaných stajniach.

návod na použitie
BOMBEX® FARUMY® rýchlo ničí a zabíja v priebehu niekoľkých hodín. Prípravok 
možno použiť ako prevenciu proti lietajúcemu a  lezúcemu hmyzu s  dlhodobým 
pôsobením až do 90 dní. Doba pôsobenia závisí od povrchu, na ktorý sa prípravok 
aplikuje, a od podmienok prostredia. V prípade potreby aplikáciu opakujte.

Pokyny na miešanie:
Pred použitím nádobu s  produktom dobre pretrepte! Čistú nádobu striekacieho 
zariadenia naplňte do  polovice potrebným množstvom vody. Pridajte správne 
množstvo prípravku BOMBEX® FARUMY®. Prázdnu nádobu od  prípravku 
BOMBEX® FARUMY® umyte trikrát čistou vodou a vylejte ju do nádoby striekacieho 
zariadenia. Striekaciu nádobu doplňte chýbajúcim množstvom čistej vody. Nádobu 
postrekovača zatvorte a  pretrepte. Ak medzi jednotlivými ošetreniami dôjde 
k  omeškaniu, pred ďalším použitím znova pretrepte. Pripravený roztok postreku 
neuchovávajte a čo najskôr po príprave čerstvý roztok postreku použite. Po ošetrení 
postrekovač očistite čistou vodou. 
Prípravok BOMBEX® FARUMY® nemiešajte s  inými produktmi (biocídnymi alebo 
dezinfekčnými prostriedkami). 

Koncentrácia aplikácie/aplikačná dávka:
Povrchová, miestna, bariérová, obvodová aplikácia, aplikácia v  štrbinách 
a trhlinách:

BOMBEX® 
FARUMY® Voda*

Ošetřená  
plocha

Nízky stupeň zamorenia 
alebo aplikácie na čistých povrchoch 75 ml 5 l

100 m²  
(50ml/m²)

Vysoký stupeň zamorenia 
Aplikácia na znečistených a/alebo vysoko 
savých povrchoch alebo na podlahe 100 ml 5 l

100 m²  
(50ml/m²)

*  Potrebné množstvo vody sa môže líšiť v závislosti od stavu povrchu a aplikačného 
zariadenia. 

Aplikujte pomocou vhodného ručného mechanického alebo elektrického 
rozprašovača, ktorý vytvára hrubú vrstvu postreku. Nastriekajte rovnomerne 
na  všetky povrchy a  osobitnú pozornosť venujte prasklinám, trhlinám, mŕtvym 
bodom a miestam, kde sa hmyz ukrýva. Produkt možno aplikovať na tvrdé porézne, 
mäkké porézne a  neporézne povrchy. Tento produkt nie je určený na  použitie 
na oblečenie alebo posteľnú bielizeň, alebo v detskej postieľke, v ktorej spia deti. 
Používajte vhodné rukavice a  nepriepustné kombinézy. Pri riedení používajte aj 
ochranné okuliare. Vzhľadom na hygienické dôvody odporúčame počas striekania 
používať ochranu dýchacích ciest. 

Obytné oblasti (lietajúci a lezúci hmyz):
V  obytných budovách a  v  trvale obývaných oblastiach, ako sú nemocničné 
oddelenia, obytné domy/domy s opatrovateľskou službou a väznice, a v oblastiach, 
kde môžu do styku s postrekom prísť ľudia a domáce zvieratá, aplikujte produkt len 
na  lokálne body alebo len do prasklín štrbín. Pred použitím zatvorte všetky okná 
a dvere. Do ošetrenej plochy nevstupujte po dobu minimálne 30 minút, kým sa hmla 
neusadí. Následne ošetrenú oblasť dobre vyvetrajte.

Bariérovo-obvodová aplikácia:
Vytvorte neprerušované 20 až 30 cm pásmo, aby ste sformovali účinnú obvodovú 
bariéru. Nastriekajte okolo dverí, okien a  otvorov a  osobitnú pozornosť venujte 
migračným trasám a  oblastiam, kde sa hmyz zvyčajne ukrýva. Zabráňte, aby 
prípravok unikol do životného prostredia alebo kanalizácie. Nestriekajte do odtoku, 
neaplikujte do kanalizácie alebo v  jej okolí, zabráňte kontaminácii vodných tokov 
alebo vodných telies. Prípravok neaplikujte pri silnom vetre alebo v daždi. 

Osie a sršnie hniezda:
Naneste priamo na hniezdo alebo do vstupných otvorov skrytých hniezd, kým sa 
hniezdo nenaplní prípravkom. K  ošetreniu by malo dôjsť len za  súmraku alebo 
v  inom čase, keď je aktivita osí alebo sršňov okolo hniezda minimálna. Prípravok 
nanášajte vhodným postrekovačom s dlhou násadou. Používajte vhodné ochranné 
prostriedky, aby nedošlo k zraneniam (dýchacia maska so samostatným vetraním 
na  ochranu celej tváre, ochranný odev, kožené rukavice a  čižmy). Po  ošetrení 
hniezdo vyberte. Počas ošetrenia zabráňte prístupu osôb a zvierat.

BOMBEX® FARUMY®SK



Mravce: (zničenie mraveniska):
Mravce mikrokapsuly zbierajú a  odnášajú ich do  mraveniska, kde mikrokapsule 
začnú uvoľňovať účinnú látku na  ničenie mravcov, kukiel, kráľovnej a  celého 
mraveniska. Ošetrite plochu 1 m² okolo vstupu do  mraveniska a  10 cm pásmo 
na mravčích cestičkách, ktoré vedú do mraveniska. 

Poľnohospodárske objekty, stajne, prístrešky, chov ošípaných, hovädzieho 
dobytku, koní a hydiny, dobytčie a poľnohospodárske prístavby a mliekarne.
Povrchový postrek možno vykonať aj v  prítomnosti zvierat/nosníc. Neaplikujte 
priamo na zvieratá. Podľa osvedčených poľnohospodárskych postupov sa odporúča 
pred postrekom odobrať vajcia. Pred aplikáciou povrch očistite. Pred použitím 
produktu by mal byť povrch suchý. Prípravok aplikujte nízkym tlakom vo  forme 
jemnej hmly. Povrch ošetrujte dôkladne, ale nie v  miestach odtoku. Osobitnú 
pozornosť venujte prasklinám, trhlinám a miestam, kde sa hmyz ukrýva.

Ošetrenie vnútorných priestorov – teplé a studené zahmlievanie

BOMBEX® FARUMY® Voda* Ošetrený priestor
Zahmlievanie za studena 100 ml 5 l 500 m³
Zahmlievanie za tepla 100 ml - 500 m³

*  Potrebné množstvo vody sa môže líšiť v závislosti od stavu povrchu a aplikačného 
zariadenia. 

Nanášajte pomocou tepelného zariadenia na zahmlievanie, zariadenia na studený aerosól 
vo veľmi nízkych objemoch (ULV), pomocou rotačného rozprašovača s  ventilátorom 
a  ručných alebo chrbtových postrekovačov, ktoré sú určené na  priestorový postrek. 
Aplikujte do  vzduchu okolo oblastí, ktoré majú byť ošetrené, a  zamerajte sa najmä 
na miesta, kde hmyz odpočíva, rozmnožuje sa alebo tam, kde sa ukrýva.

Pred aplikáciou zavrite okná a dvere a nechajte ich zavreté aspoň 1 hodinu. Vypnite 
elektrinu a  klimatizáciu. Pri aplikácii prípravku zabráňte prístupu zvierat a  osôb. 
Aplikáciu prispôsobte dobe, kedy je cieľový hmyz najaktívnejší. Po  nanesení 
ošetrené priestory vetrajte najmenej 4 hodiny alebo na  vyvetranie miestností 
použite vzduchový odsávač (rýchlosť 1200 m³/h). Pred vstupom do  ošetreného 
priestoru by mal byť postrek úplne vyschnutý. 

Pri riedení používajte vhodné rukavice, kombinézy, čižmy a ochranu očí. Plyn/dym/
pary/aerosóly nevdychujte. V  opačnom prípade používajte dýchaciu masku so 
samostatným vetraním na ochranu celej tváre a ochranu očí. Pri opätovnom vstupe 
po zahmlievaní odporúčame ochranu dýchacích ciest.

UPOZORNENIA
NA POUŽITIE LEN VO FORME INSEKTICÍDU (typ produktu 18)
INSEKTICÍD MOŽU POUŽÍVAŤ VÝHRADNE KVALIFIKOVANÍ PRACOVNÍCI.
•  UCHOVÁVAJTE NA BEZPEČNOM MIESTE a mimo dosahu detí.
•  Prípravok skladujte dobre uzavretý v  pôvodnom obale, chránený pred slnkom 

a vlhkom. Uchovávajte v dobre vetranej uzamknutej miestnosti. Uchovávajte pri 
izbovej teplote (6°C až 30°C). Pred použitím pretrepte. 

•  Pri použití POUŽÍVAJTE VHODNÝ OCHRANNÝ ODEV (KOMBINÉZY) A  RUKAVICE 
ZO SYNTETICKEJ GUMY/PVC, a  pri riedení aj OCHRANU OČÍ. ZABRÁŇTE 
KONTAMINÁCII KOMBINÉZ A PRAVIDELNE ICH PERTE.

•  Plyn/dym/pary/aerosóly nevdychujte. V  opačnom prípade používajte respirátor 
a ochranu očí.

•  Pri ZASIAHNUTÍ si okamžite umyte pokožku a  oči. Pred jedlom a  po  použití si 
UMYTE RUKY A ZASIAHNUTÚ POKOŽKU. Pri používaní nejedzte, nepite a nefajčite.

•  Pred aplikáciou ODSTRÁŇTE ALEBO ZAKRYTE VŠETKY NÁDRŽE NA SKLADOVANIE 
VODY A VŠETKY AKVÁRIÁ. 

•  Zabráňte kontaminácii mliekarenských strojov a nádob na mlieko. 
•  ZABRÁŇTE KONTAMINÁCII POTRAVÍN, PRÍBORU ALEBO POVRCHOV, NA KTORÝCH 

SA MANIPULUJE S POTRAVINAMI.
•  Ak je to možné, všetky povrchy pred aplikáciou očistite.
•  Pri požití okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte túto nádobu alebo etiketu.
•  Tento materiál a jeho obal musia byť zneškodnené bezpečným spôsobom.
•  Nevylievajte do odtokov.

Poznámka pre lekára
Tento produkt obsahuje pyretroidný insekticíd. Ošetrujte podľa príznakov. 
Komplexné lekárske rady na  liečbu otráv vám poskytne najbližšie informačné 
toxikologické stredisko. Osobe v  bezvedomí nikdy nepodávajte nič ústami. 
Nevyvolávajte vracanie. 

Dôležité: Pred použitím si prečítajte
Pred použitím tohto výrobku si prečítajte celý návod na  použitie, podmienky, 
odmietnutie záruky a obmedzenie zodpovednosti. Ak s podmienkami nesúhlasíte, 
neotvorený prípravok hneď vráťte. Použitím tohto prípravku užívateľ alebo kupujúci 
akceptuje podmienky, odmietnutie záruky a obmedzenie zodpovednosti.

Podmienky:
Návod na použitie tohto prípravku sa považuje za primeraný a je nutné ho dôkladne 
dodržiavať. Je však nemožné eliminovať všetky riziká spojené s  používaním 
tohto produktu. Z  dôvodu faktorov (ako je počasie, prítomnosť iných materiálov 
alebo spôsob použitia alebo aplikácie), ktoré však sú mimo kontroly spoločnosti 
GAT  Microencapsulation GmbH, môže dôjsť k  škodám na  plodinách, neúčinnosti 
alebo iným neplánovaným dôsledkom. Užívateľ alebo kupujúci všetky tieto riziká 
berie do úvahy.

Odmietnutie zodpovednosti: 
SPOLOČNOSŤ GAT MICROENCAPSULATION GMBH V  MIERE ZLUČITEĽNEJ 
S  PLATNÝMI PRÁVNYMI PREDPISMI NEPOSKYTUJE ŽIADNE VÝSLOVNÉ ALEBO 
NEPRIAME ZÁRUKY NA  PREDAJNOSŤ ALEBO VHODNOSŤ PRÍPRAVKU NA  URČITÝ 
ÚČEL, KTORÉ BY PRESAHOVALI VYHLÁSENIE UVEDENÉ NA  TOMTO ŠTÍTKU. 
Zástupcovia spoločnosti GAT Microencapsulation GmbH nie sú oprávnení 
poskytovať žiadne záruky nad rámec tých, ktoré sú obsiahnuté na tejto etikete, a nie 
sú oprávnení ich ani nijako meniť. 
SPOLOČNOSŤ GAT MICROENCAPSULATION GMBH V  MIERE ZLUČITEĽNEJ 
S  PLATNÝMI PRÁVNYMI PREDPISMI SA ZRIEKA AKEJKOĽVEK ZODPOVEDNOSTI 
ZA OSOBITNÉ, NÁHODNÉ ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, KTORÉ VYPLYNÚ Z POUŽÍVANIA 
ALEBO MANIPULÁCIE S TÝMTO PRODUKTOM.

Obmedzenie zodpovednosti: 
V  MIERE ZLUČITEĽNEJ S  PLATNÝMI PRÁVNYMI PREDPISMI NESMIE VÝHRADNÉ 
ODŠKODNENIE UŽÍVATEĽA ALEBO KUPUJÚCEHO ZA  VŠETKY STRATY, ZRANENIA 
ALEBO ŠKODY VYPLÝVAJÚCE Z POUŽITIA TOHTO PRÍPRAVKU ALEBO MANIPULÁCIE 
S  NÍM, ČI UŽ NA  ZÁKLADE ZMLUVY, ZÁRUKY, NEDBANLIVOSTI, PRÍSNEJ 
ZODPOVEDNOSTI ALEBO NA  INOM ZÁKLADE, PRESIAHNUŤ KÚPNU CENU ALEBO 
VÝMENU TOVARU, PODĽA ZVÁŽENIA SPOLOČNOSTI MICROENCAPSULATION GMBH.

BOMBEX® FARUMY®SK


