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Insekticídny prípravok pre profesionálne použitie vo forme aerosólu ULV s technológiou 
PROVECTA na ničenie škodlivého a obťažujúceho hmyzu ( švábovitý, muchy, komáre ) 
v bytoch, kanceláriách,  potravinárskych prevádzkach, reštauráciách, obchodoch, skleníkoch, 
parkoch a v iných priestoroch, kde sa môže vyskytovať hmyz.   
  
Účinná látka:   
Obsah:   187,5 g/l 2-(2-butoxyethoxy)ethyl 6-propylpiperonyl ether (PBO) (CAS: 51-03-6),  
125 g/l Permetrin (CAS: 52645-53-1), 50 g/l Tetrametrin (CAS: 7696-12-0) 
    
 
Nebezpečné látky v prípravku:  
PBO (CAS: 51-03-6), permetrin (CAS: 52645-53-1), tetrametrin (CAS: 7696-12-0) a izobután (CAS: 
75-28-5) 
 
Dráždivý! Dráždi oči! 
Nebezpečný pre životné prostredie! 
Veľmi toxicky pre ryby a ostatné vodné organizmy! 
Prípravok je veľmi horľavý! 
Pred použitím si prečítajte priložený návod na použitie. 
Chráňte pred deťmi, nepoučenými osobami a domácimi zvieratami! 
 
Piktogramy:                                                                          

                                              
                                                                            

Výstražné slovo:   Nebezpečenstvo                           Pozor 
 
Označenie možného ohrozenia: 
H222 Mimoriadne horľavý aerosól. 
H229 Tlaková nádoba: pri zahriatí môže vybuchnúť  
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. 
H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. 
 
Pokyny na bezpečné použitie: 
Všeobecné: 
P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. 
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. 
Upozornenie: 
P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite. 
P211 Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia. 
P251 Nádoba je pod tlakom: neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní 
obsahu. 
P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov. 
 
 
 
 



 
 
 
Pokyny pri náhodnom zasiahnutí : 
P302 + P352 Pri kontakte s pokožkou. Umyte veľkým množstvom vody a mydla. 
P313 Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. 
P391 Zozbierajte uniknutý produkt. 
 
Skladovanie: 
P410 + P412 Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 oC/ 122 oF. 
Zneškodnenie odpadu: 
P501 Zneškodnite obsah/nádobu firmou zaoberajúcou sa zneškodňovaní odpadov s 
príslušným oprávnením vydaným v štáte v súlade s medzinárodnými predpismi. 
EUH401 Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí a 
životné prostredie 

Držiteľ registrácie:  

Vyrába: ICB PHARMA s. j., Mozdzierzowcow 6 b, 43602 Jaworzno, PL, tel.+ 48 326600006 

Registračné číslo CCHLP:  
Distribútor:   DDD Servis Slovakia, s.r.o., Švermova 31, 038 61 Vrútky , č. tel. 043-4285125 
Dátum výroby:  uvedený na obale 
Číslo šarže:  uvedené na obale 
 
Balenie:  100 ml 

Dávkovanie:  100 ml / 500 m3  

Doba spotreby: 3 roky od dátumu výroby  

 

POZOR ! Nádoba je pod tlakom. Neskladovať v miestnosti, kde teplota prekračuje 50 °C. 
Neprepichovať, nespaľovať a nehádzať nádobu do ohňa ani po vyprázdnení !  
Nestriekať na zdroj otvoreného ohňa alebo na iné rozžeravené materiály ! Pri práci nefajčiť!  
Po práci si umyte nezakryté časti tela vodou a mydlom. Uchovávajte v bezpečnej vzdialenosti  
od tepelných a zápalných zdrojov a od otvoreného ohňa. Manipuláciu s týmto prípravkom zverte   
len osobe, ktorá je dobre informovaná o nebezpečenstve vyplývajúcom z neopatrného 
zaobchádzania. 
 
 
Návod na použitie   
 
Vnútorné priestory: 
Pred aplikáciou priestor uzavrieť, vypnúť klimatizáciu, elektrické zariadenia a odstrániť 
zdroje otvoreného ohňa. Z ošetrovaných priestorov je nutné odstrániť nebalené potraviny  
a suroviny. Balené potraviny, plochy a zariadenia, kde sa manipuluje s potravinami je 
potrebné pred  aplikáciou zakryť. Nepožívajte prípravok vo vnútri skríň a pod nábytkom 
(napr. pod stolom a pod.). Zabráňte kontaminácií vodných zdrojov, pretože účinná látka je 
toxická pre vodné živočíchy. Ak sú v objektoch akvária, je potrebné ich pred zásahom 
odstrániť. Pri práci nepite, nejedzte a nefajčite. 
Dezinsekciu aerosólom vykonávajte bez prítomnosti ďalších osôb a zvierat.  
Nádobu s aerosólom umiestnite na podlahe v centrálnej časti miestnosti. Pod nádobou 
rozložte kartónový papier alebo inú vhodnú podložku ( plech, plast ). Nádoba nesmie byť 
umiestnená priamo na podlahe, alebo zemi.   
 
 
 



 
 
 
 
 
Aktivácia aerosólu:  
1. Nádobu držte od tela na vzdialenosť ruky rozprašovačom smerom od seba ( prípravok sa 
uvoľňuje z  rozprašovača vertikálne smerom nahor ).  
2. Miernym zatlačením ryhovanej časti uzáveru rozprašovača začne unikať aerosól. Po 
uvoľnení tlaku na uzáver sa únik preruší. Tento spôsob uvoľňovania používajte pri ošetrovaní 
menších priestorov, alebo pri lokálnej / bodovej aplikácií. 
3. Pri zatlačení na doraz sa uzáver zaaretuje a takto sa vyprázdni objem celej nádoby. 
Pri zachovaní bezpečnej vzdialenosti (držte nádobu ďaleko od tváre) postavte nádobu do 
vertikálnej polohy. Opustite miestnosť v ktorej prípravok aplikujete.  
4. Vstup do ošetrených priestorov je možný približne po štyroch hodinách. Po uplynutí tejto 
doby otvorte dvere a okná. Priestory vetrajte po dobu najmenej jednej hodiny. 
 
Prvá pomoc: 
Všeobecné odporúčanie: Premiestnite postihnutého zo zamoreného prostredia na čerstvý 
vzduch. Uložte ho do stabilizovanej polohy. Zabezpečte kľud a teplo. V prípade zdravotných 
problémov ihneď vyhľadajte lekársku pomoc. Lekárovi ukážte obal výrobku, etiketu alebo 
kartu bezpečnostných údajov. Informujte lekára o poskytnutej prvej pomoci. V prípade 
bezvedomia nedávajte postihnutému piť. V žiadnom prípade nevyvolávajte zvracanie. 
Ak postihnutý zvracia uložte ho do stabilizovanej polohy, zabezpečte aby nedošlo k 
vdýchnutiu zvratkov. 
Prípravok uložte na bezpečné miesto. 
 

Po požití:  
Dôkladne vypláchnite ústa vodou, (nepodávajte piť mlieko, olej ani alkohol), vyhľadajte 
lekárske ošetrnie, ukážte etiketu prípravku. 
Pri nadýchaní:  
Prerušte expozíciu, vyveďte postihnutého na čerstvý vzduch. Ak postihnutý ťažko dýcha 
podajte kyslík. V prípade zástavy dýchania poskytnite umelé dýchanie. 
Pokiaľ pretrváva nevoľnosť postihnutého, vyhľadajte lekárske ošetrenie. 
Po zasiahnutí očí:  
Oči zasiahnuté aerosólom ihneď vymývajte prúdom vody i pod viečkami najmenej 15 minút.  
V prípade pretrvávajúceho podráždenia vyhľadajte lekára. 
Po zasiahnutí pokožky: 
Odstráňte znečistený odev. Okamžite zasiahnuté miesto umyť vodou a mydlom. V prípade 
začervenania alebo podráždenia vyhľadať lekárske ošetrenie. 
Liečbu postihnutého môže lekár konzultovať s Národným toxikologickým informačným 
centrom na tel. čísle: + 421 2 54774 166 
 
Skladovanie: 
Prípravok skladujte pri teplotách od 0 do 40 °C, v originálnych neporušených tesne uzavretých 
obaloch, v chladných, suchých, a dobre vetrateľných skladoch, oddelene od potravín, krmív, 
hnojív a liekov. Skladujte mimo priameho slnečného žiarenia, v bezpečnej vzdialenosti  
od tepelných zdrojov a zdrojov vznietenia. Uchovávajte na miestach mimo dosahu detí. 
 
Zneškodňovanie obalov 
Prázdne obaly od prípravku po vyprázdnení uložte na vyhradenej skládke nebezpečného 
odpadu. 


