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Prípravok „Insekticídny prášok BIOTOLL proti mravcom“ je insekticíd so žalúdočným pôsobením.
Účinná látka: permethrin (cis:trans = 25:75): 5g/kg
Skupenstvo prípravku: prášok (DP)
Pred použitím si dôkladne preštudujte návod! Prášok Biotoll proti mravcom je určený k bezpečnej a účinnej ochrane pred osami. Používame ho
na likvidáciu mravcov a likvidáciu mravčích hniezd. Použitie: Odrežte vrch plastového obalu a nahnite ho tak, aby sa prášok dostal do otvoru.
Plastový obal stisnite až vtedy, keď si prajete prášok naniesť na miesto, kde sa vyskytujú mravce. Prášok naneste do vchodov mravčieho hniezda
(hniezdo má viac vchodov). Bezpečnostné opatrenia: Nenanášajte na povrch, kde sa pripravujú alebo konzumujú potraviny. Vyvarujte sa
nadýchania prípravku, chráňte oči a ústa. Po skončení práce si dôkladne umyte ruky a postihnutú pokožku veľkým množstvom vody a mydla.
Druh užívateľov: na všeobecné použitie. Regis. č. CCHLP: bio/251/D/05/4/CCHLP. "Používajte biocídne výrobky bezpečne"
Skladovanie: Skladujte v tesne uzavretých originálnych obaloch na chladnom a dobre vetranom mieste. Skladujte na suchom mieste. Uchovávajte
mimo dosahu detí. Uschovávajte oddelene od jedla, nápojov a krmív. Chráňte pred priamym slnečným žiarením.
Prvá pomoc: Všeobecné návody/opatrenia: Postihnutú osobu musíme odstrániť z kontaminovanej oblasti na čerstvý vzduch alebo do dobre
vetranej miestnosti, zabezpečíme jej základné životné funkcie a ochránime ju pred chladom alebo horúčavou. Postihnutému v bezvedomí nedávajte
nič jesť ani piť. Postihnutého položte do bočnej polohy a zaistite priechodnosť dýchacích ciest. Lekárovi ukázať kartu bezpečnostných údajov alebo
etiketu prípravku. Pri styku s kožou: Ihneď odstráňte znečistené oblečenia a obuv. Časti tela, ktoré boli v kontakte s prostriedkom, ihneď umyte s
množstvom vody a mydlom. Ak budete mať symptómy, ktoré neprestanú, vyhľadajte lekársku pomoc. Pri styku s očmi: Otvorte pacientovi oči a
okamžite ich umývajte s množstvom vody aj pod viečkami (najmenej 15 minút). Odstráňte kontaktné šošovky, ak sú prítomné. Ak by sa vyskytli
príznaky a neustupovali by, vyhľadajte lekársku pomoc. Pri (nadmernom) vdychovaní: V súlade so všeobecnými opatreniami. V prípade požitia:
Nevyvolávajte zvracanie bez predchádzajúcej konzultácie s lekárom. Ústa dôkladne vypláchnite vodou. Okamžite 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. Antidotum: atropin. Upozornenie:
Výrobca neručí za škody spôsobené nesprávnym používaním prípravku. Likvidácia: Odstraňovanie zvyškov výrobku: Prenechajte
splnomocnenému zberu/odstraňovačovi/ spracovateľovi nebezpečných odpadkov. Zabrániť vyliatiu alebo unikaniu do odpadov/kanalizácie. S
odpadom konať v súlade s lokálnymi alebo štátnymi predpismi. Balenia: Neočistené obal patrí medzi nebezpečné odpady - nakladať ako s
odpadovým prípravkom. Úplne vyprázdnený obal nechajte splnomocnenému zberu odpadkov.
H vety: Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Obsahuje permetrín (ISO). Môže vyvolať alergickú reakciu.
P vety: Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovávajte mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá. Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s
Výrobca: Unichem d.o.o., Sinja Gorica 2, Vrhnika, Slovenija, EU Tel.: +386 1 7558 152, www.unichem.si
Dovozca: Unichem Slovakia s.r.o., Bratislava, Odeska 71, Tel.: + 421 911221311
Dátum výroby, dátum spotreby a č. šarže: 042017 15017 042020
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