SK EFFECT Ultimum
INSEKTICÍD

Obsah: Tetrametín ........................................ 1 % (10 g/l), CAS č.: 7696-12-0
Permetrín ........................................... 6 % (60 g/l), CAS č.: 52645-53-1
Piperonyl butoxid ..................................18 % (180 g/l), CAS č. 51-03-6
Forma prípravku: Emulzifikovateľný koncentrát (EC). Bezpečnostné opatrenia a podmienky bezpečného
použitia: Dráždi kožu. Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Spôsobuje vážne poškodenie očí. Veľmi toxický pre vodné
organizmy, s dlhodobými účinkami. Je zakázané vyniesť kontaminovaný pracovný odev z pracoviska. Zabráňte uvoľneniu
do životného prostredia. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla. Ak sa prejaví podráždenie
pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s
miestnymi/oblastnými/národnými/medzinárodnými nariadeniami. Prečítajte si špeciálne pokyny/karty bezpečnostných
údajov. Opis produktu: EFFECT ULTIMUM je insekticíd na odborné použitie proti loziacemu a lietajúcemu hmyzu ako sú
šváby (blatella germanica), mravce (lasius niger), ploštice (cimex lectularius) a muchy domové (musca domestica), ktorý
sa nanáša do prasklín, štrbín, na porézne (napr. betón) a neporézne povrchy (napr. drevo, sklo, keramika). Možno ho
použiť v súkromných a verejných vnútorných i vonkajších priestoroch, vozidlách určených na prepravu zvierat a v stajniach,
v priemyselných skladoch potravín, komorách a v priestoroch okolo budov. Návod na použitie: Výrobok pred použitím
pretrepte. Zrieďte ho podľa nižšie uvedených pokynov. Nastriekajte ho na hmyzom napadnuté oblasti v prasklinách stien,
na rohy stien a všetky skryté miesta. Produkt je určený na použitie hneď po príprave. Po nanesení sa ošetreným oblastiam
vyhýbajte. Pomer pri aplikácii: Proti lietajúcemu hmyzu rozpustite 25 ml produktu v 5 l vody. Proti loziacemu
hmyzu rozpustite 50 ml produktu v 5 l vody pri použití na neporéznych povrchoch (drevo, sklo, keramika), a 75 ml výrobku
v 5 l vody na poréznych povrchoch (betónový povrch). Pripravený roztok vystačí na 100 m² povrchu. Účinok: Prípravok
obsahuje tetrametrín, permetrín a PBO. Tetrametrín pôsobí rýchlo (Knock-down effect), zatiaľ čo peremtrín sa vyznačuje
extra reziduálnym účinkom, a PBO značne zvyšuje účinnosť prípravku. Produkt pôsobí na nervový systém hmyzu –
účinkuje rýchlo po kontakte a/alebo požití. Prvá pomoc: Všeobecné návody/opatrenia: Postihnutému v bezvedomí
nedávajte nič jesť ani piť. Postihnutého položte do bočnej polohy a zaistite priechodnosť dýchacích ciest. Pri styku s kožou:
Odložte kontaminovaný odev a obuv. Časti tela, ktoré boli v kontakte s prostriedkom, ihneď umyte s množstvom vody a
mydlom. Ak sa objavia symptómy, vyhľadajte lekársku pomoc. Pri styku s očmi: Otvorené oči, vrátane pod viečkami
vypláchnite veľkým množstvom vody. Vyhľadajte lekársku pomoc! Pri (nadmernom) vdychovaní: Postihnutého preneste
na čerstvý vzduch – vzdialiť sa od znečistenej oblasti. Ak sa objavia symptómy, vyhľadajte lekársku pomoc. V prípade
požitia: Nevyvolávajte vracanie! Ústa dôkladne vypláchnite vodou. V prípade pochybností alebo výskytu príznakov
vyhľadajte lekársku pomoc. Lekárovi ukážte bezpečnostný list alebo etiketu. Symptomatická terapia. Liečbu postihnutého
je možné konzultovať s toxikologickým informačným strediskom: Limbová 5, 833 05 Bratislava, tel.: 00421 2 54 77 41 66,
fax: 00421 2 54 77 46 05. Skladovanie: Dbajte o osobnú hygienu (umývanie rúk pred prestávkou a po práci). Počas
práce nejedzte, nepite a nefajčite. Zabráňte styku s pokožkou a očami. Nevdychujte pary/výpary. Likvidácia:
Odstraňovanie zvyškov výrobku: Prenechajte splnomocnenému zberu/odstraňovačovi/spracovateľovi nebezpečných
odpadkov. Balenia: Úplne vyprázdnený obal nechajte splnomocnenému zberu odpadkov.
Výrobca: Unichem d. o. o., Sinja Gorica 2, SI-1360 Vrhnika, Slovinsko, www.unichem.si, Tel: +386 1 7558 150
Distribútor: DDD Servis Ltd, Libusska 313, 142 00 Praha 4, CZ
Dátum výroby, trvanlivosť a č. šarže: pozri obal.
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