
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

BOMBEX® PERM 25 CS 
Permethrin (24.0 % w/w (250 g/l)) 

INSEKTICÍD 100 ml na 25 litrov 
 

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA 
VYVARUJTE SA NADMERNEJ KONTAMINÁCIÍ PRACOVNÉHO 
OBLEKU, ZNEČIŠTENÝ OBLEK PRAVIDELNE PERTE. 
ZABRÁŇTE KONTAMINÁCIÍ POTRAVÍN, JEDÁLENSKÉHO RIADU 
ALEBO KONTAKTNEJ PLOCHY POTRAVÍN. 
Pred aplikáciou ODSTRÁŇTE ALEBO ZAKRYTE VŠETKY AKVÁRIA A 
MISKY. 
Pri práci POUŽÍVAJTE PRACOVNÝ OCHRANNÝ OBLEK (KOMBINÉZU) 
A RUKAVICE ZO SYNTETICKEJ GUMY /PVC/  a  pri riedení 
používajte OCHRANNÉ OKULIARE.  
Nevdychujte plyn/dym/pary/aerosól. Používajte ochranu 
dýchacích orgánov a ochranu očí.   
UMYTE RUKY A ZASIAHNUTÚ KOŽU pred jedlom a po každom 
použití. 
Pri požití okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal 
alebo označenie. 
UCHOVÁVAJTE ODDELENE OD POTRAVÍN, NÁPOJOV A KRMÍV. 
PRED APLIKÁCIOU POZBIERAJTE VAJCIA A ODSTRÁŇTE KRMIVÁ, 
NECHRÁNENÚ VODU A MLIEKO. 
Neaplikujte priamo do vody alebo do oblastí, kde je prítomná 
povrchová voda alebo pod hranicou pravidelných záplav. 
Prípravok je nebezpečný pre mačky. 
 
Používajte iba podľa návodu. 
Pri zasiahnutí očí: Pri otvorených viečkach vyplachujte - najmä 
priestory pod viečkami - čistou, pokiaľ možno vlažnou tečúcou 
vodou. 
Uchovávajte iba v pôvodnom obale. 
Uchovávajte nádobu tesne uzavretú. 
Nevylievajte do kanalizácie.  

Zabráňte kontaminácii vody pri čistení zariadení alebo likvidácií 
oplachových vôd. 
UCHOVAJTE NA BEZPEČNOM MIESTE. 
Uchovávajte mimo dosahu detí. 
Tento materiál a jeho obal musí byť zneškodnený bezpečným 

spôsobom. 

 
PREČÍTAJTE SI VŠETKY POKYNY PRED POUŽITÍM . 

 
 

VÝROBCA: 
GAT Microencapsulation GmbH  
Gewerbezone 1 - A-2490 Ebenfurth – RAKÚSKO  
Tel. +43 2624 53922 
 
 
DISTRIBÚTOR:  

INSEKTICÍD PRE PROFESIONÁLNE POUŽITIE VHODNÝ PRE 

POUŽITIE VO VEREJNEJ HYGIENE, SKLADOCH POTRAVÍN, 

POĽNOHOSPODÁRSKYCH AREÁLOCH A STAJNIACH. 

BOMBEX® PERM 25 CS je špeciálny  insekticíd vo forme mikrokapsúl vo 
vode, ktorý obsahuje 50 % malých a 50 % veľkých mikrokapsúl pre rýchly 
smrtiaci účinok a súčasne pre dlhú reziduálnu aktivitu po dobu až 60 dní. 
BOMBEX® PERM 25 CS môže byť použitý vo vonkajšom prostredí ako 
bariérová aplikácia okolo budov, ako povrchové ošetrenie, ako priestorové 
ošetrenie (ULV) a pre studené aj teplé zahmlievanie. 
 
POUŽITIE A APLIKÁCIA 
BOMBEX® PERM 25 CS je vysoko účinný proti týmto škodcom: 
Lezúci hmyz, ako sú: mravce (Lasius niger), chrobáky, šváby (Blatta 

orientalis, Blatella germanica), ucholak (Forficula auricularia), blchy 
(dospelé aj larvy) (Ctenocephalides felis), kožiar (Dermestes maculatus), 
švehla (Lepisma saccharina), kliešte (Ixodes spp.),  klieštikovec kurí 
(Dermanyssus gallinae), potemník stajňový (Alphitobius diaperinus). 
BOMBEX® PERM 25 CS je účinný proti ektoparazitom hydiny ako je  
klieštikovec kurí (Dermanyssus gallinae) a iné klieštikovce a potemník 
stajňový  (Alphitobius diaperinus). 
Lietajúci hmyz ako sú:  muchy, komáre (Aedes aegypti, Culex pipiens), moľa 
šatová (Tineola bisselliella) a skladištné potravinové mole  (Plodia 

interpunctella a Ephestia kuehniella). 
Škadcovia v skladoch ako sú: zrniar čierny (Sitophilus granaries), pakôrnik 
obilný (Rhizopertha dominica), plocháč skladový (Oryzaephilus 

surinamensis) a potemník skladový (Tribolium confusum). 
Oblasť verejného zdravia: BOMBEX® PERM 25 CS je overený proti mnohým 
škodcom a môže sa používať pre ošetrenie povrchov, priestorový postrek 
(ULV) alebo ako zahmlievanie pre dezinsekciu verejných a kancelárskych 
budov, vonku i vo vnútri domácností (vrátane kuchýň), hotelov, obchodov, 
dopravných prostriedkov ako autobusov, lodí, člnov, vlakov, nákladných 
a osobných automobilov, lietadiel (s výnimkou obsadených oddelení), 
nemocníc ( s výnimkou obsadených oddelení), obecných budov, budov pre 
vojenské účely a okolo kasární, oblasti  manipulácie potravín vrátane 
reštaurácií a predajní potravín,  bitúnkov, skládkach odpadu a miestach pre 
skladovanie odpadu. BOMBEX® PERM 25 CS sa môže používať ako 
bariérová aplikácia okolo domov.  
BOMBEX® PERM 25 CS  hubí kliešte v trávnikoch, na okrasných rastlinách a 
kríkoch, v okolí budov vrátane upravených priestorov okolo obytných, 
verejných, obchodných a priemyselných objektov, parkov, rekreačných 
oblastí a ihrísk, psích chovateľských staníc a oblastí, kde možno kliešte 
zvyčajne nájsť. 
Zdravie zvierat:  BOMBEX® PERM 25 CS je overený v prevádzkových  
podmienkach proti niekoľkým veterinárny škodcom a môže sa používať 
v poľnohospodárskych priestoroch, stajniach a prístreškoch pre ošípané,  
hovädzí dobytok, hydinu a kone, chovoch hydiny, chovoch zvierat,  
v hospodárskych budovách ako aj v priľahlých priestoroch, ako  
v mliečniciach, zvieracích a vtáčích úkrytoch. 
Dezinsekcia skladových a predajných priestorov:  BOMBEX® PERM 25 CS  
je veľmi účinný proti niekoľkým skladovým škodcom a môže sa používať na 
ošetrenie povrchov, priestorové ošetrenie alebo pre teplé a studené 
zahmlievanie (FOG).  
BOMBEX® PERM 25 CS  prináša vynikajúce výsledky, ak je použitý 
v obchodoch potravín, skladoch potravín, mäsokombinátoch, 
supermarketoch, skladoch tovaru, skladoch surovín (okrem zásob obilia), 
obilných mlynoch, prázdnych sýpkach a podobne. 

NÁVOD NA POUŽITIE 
Pre ošetrenie povrchov použite vhodný ručný mechanický alebo elektrický 
postrekovač tvoriaci hrubé kvapky. Ošetrite všetky zamorené miesta, pričom 
zvláštnu pozornosť venujte trhlinám, puklinám, mŕtvym priestorom a úkrytom. 
Prípravok je možné aplikovať na tvrdé a  mäkké porézne a neporézne povrchy. 
Pre priestorové ošetrenie použite vhodné zariadenie schopné produkovať a 
rozstrekovať kvapky s priemerom do 50 mikrónov. Týmto zariadením môže byť 
zariadenie pre teplé zahmlievanie, studený aerosól produkovaný ultranízko 
objemovým (ULV) zariadením, rotačným atomizérom s podporou vetra alebo 
ručný alebo chrbtový postrekovač určený pre priestorové ošetrenie. Striekajte 
do vzduchu okolo oblastí, ktoré majú byť ošetrené so zvláštnym dôrazom na 
miesta, kde hmyz odpočíva, rozmnožuje sa, alebo sa schováva. 
 
Pred aplikáciou zatvorte všetky dvere a okná. Do ošetreného priestoru 
nevstupujte po dobu najmenej 30 minút po skončení ošetrenia. 
OŠETRENIE POVRCHOV 
Silné zamorenie: Zmiešajte 50 ml prípravku BOMBEX® PERM 25 CS s 5 litrami 
vody a aplikujte v dávke 5 litrov na 100 štvorcových metrov. 
Slabé zamorenie:  Zmiešajte 25 ml prípravku BOMBEX® PERM 25 CS s 5 litrami 
vody a aplikujte v dávke 5 litrov na 100 štvorcových metrov. 
Ak je to potrebné, ošetrenie opakujte po dvoch mesiacoch.  
VNÚTORNÉ PRIESTOROVÉ OŠETRENIE - ULV OŠETRENIE - ZAHMLIEVANIE 
Horúce zahmlievanie: Použite 100 ml prípravku BOMBEX® PERM 25 CS na 
ošetrenie 500 m³. 
Studené zahmlievanie: zmiešajte 100 ml prípravku BOMBEX® PERM 25 CS s 5 
litrami vody a použite na ošetrenie 500 m³. 
Ak je to možné, uzatvorte okná a dvere pred aplikáciou a nechajte zatvorené 
po dobu 1 hodiny. Napokon ošetrený priestor vyvetrajte po dobu najmenej 4 
hodín alebo použite odsávanie vzduchu (v objeme 1200 m³/h).  Aplikáciu 
opakujte, ak je to nutné. 
 

 

POUŽÍVAJTE LEN AKO INSEKTICÍD 

LEN PRE PROFESIONÁLNE POUŽITIE 

Číslo oznámenia CCHLP. xxxx 

 

PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY. 

 POUŽÍVAŤ IBA V SÚLADE S POKYNMI NA ETIKETE. 

 

 
 
POZNÁMKY PRE LEKÁRA 
Tento prípravok obsahuje pyrethroidný insekticíd. Ošetrujte symptomaticky.  
Pre komplexnú lekársku pomoc pri liečení otravy  sa obráťte na najbližšie 
Toxikologické informačné stredisko.  Osobe, ktorá je v bezvedomí, nepodávajte 
nič ústami. Nevyvolávajte zvracanie. Pri požití nevyvolávať zvracanie: okamžite 
vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie. 
 
 

Číslo šarže a dátum výroby je z technických dôvodov uvedené inde! 
 

Pred použitím dobre pretrepte a chráňte pred mrazom. 

 

Pozor 
Výstražné upozornenia: 
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. 
H410  Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými 

účinkami. 
EUH410  Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili 

vzniku rizík pre zdravie ľudí a životné prostredie. 

Bezpečnostné upozornenia: 
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. 
P280 Noste ochranné rukavice /ochranný odev/ochranné 

okuliare/ ochranu tváre.  
P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým 

množstvom vody a mydla. 
P363 Kontaminovaný odev pred ďalším použitím vyperte. 
P391 Zozbierajte uniknutý produkt. 
P501 Zneškodnite obsah/nádobu/ v súlade s miestnymi/ 

regionálnymi/národnými/  medzinárodnými predpismi. 
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POUŽÍVAJTE INSEKTICÍD BEZPEČNÝM SPÔSOBOM. 

PRED POUŽITÍM SI VŽDY PREČÍTAJTE 
ETIKETU A INFORMÁCIE O PRÍPRAVKU. 


