K-Othrine Partix
Insekticídny prípravok vo forme kvapalného koncentrátu (SC) pre profesionálne použitie určeného na ochranu
proti švábom a rusom, plošticiam, pavúkom, muchám a na likvidáciu osích hniezd.

Účinná látka: deltamethrin 25 g/l

POZOR
Prípravok obsahuje nebezpečné látky deltamethrin a reakčnú zmes 5- chlór-2-metyl-4-izotiazolín-3-ón a 2-metyl2H-izotiazol-3-ón (3:1).
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P261 Zabráňte vdychovaniu aerosólov.
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280 Noste ochranné rukavice/ ochranný odev.
P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydlom.
P321 Odborné ošetrenie (pozri pokyny na etikete).
P333+P313 Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: Vyhľadajte lekársku pomoc.
P391 Zozbierajte uniknutý produkt.
P501 Zneškodnite obsah/nádobu bezpečným spôsobom.
Držiteľ registrácie: Bayer s.r.o., Siemensova 2717/4, 155 00 Praha 5, ČR, tel. 00420 266101111.
Vyrába: Bayer SAS, 16, rue Jean-Marie-Laclair, 69009, Lyon, Francúzsko
Číslo autorizácie: SK20-002
Dátum výroby a číslo šarže: uvedené na obale
Balenie: 250 ml (HDPL fľaša)
Návod na použitie
Opis použitia
Použitie vnútorné: verejné priestory (školy, nemocnice apod.) a bytové, obchodné a priemyselné priestory,
vonkajšie: na ničenie osích hniezd (zavesené pod strechou alebo na strome).
Autorizované použitie
Kategórie používateľov: vyškolený profesionál, profesionál.
Ochrana proti švábom a rusom (dospelé jedince a nymfy) a pavúkom (dospelé jedince):
Ošetrenie na plochách, kde sa nevykonáva mokré čistenie: Postrekom ošetrite miesta výskytu, ako sú plochy pod
a za kuchynským nábytkom, pod chladničkou, pod drezom, pod a za sporákom alebo inými zdrojmi tepla, všetky
škáry a štrbiny a ďalšie miesta, ktoré môžu slúžiť ako úkryty pre hmyz a pavúky.
Ošetrenie na plochách, kde sa vykonáva mokré čistenie: Ošetrenie sa vykonáva cielene do škár a štrbín s max.
šírkou postrekovaného pásu 10 cm. Použije sa špeciálna tryska s úzkym rozstrekom alebo tryska určená na
ošetrenie škár a štrbín. Je potrebné dodržať vhodnú vzdialenosť medzi tryskou a ošetrovanou plochou.
Ochrana proti plošticiam (dospelé jedince): Ošetrujte iba povrchy kde sa nevykonáva mokré čistenie (koberce,
matrace, nábytok a ďalšie miesta výskytu).
Ochrana proti muchám (dospelé jedince):
Ošetrite postrekom plochy kde muchy dosadajú, ak sa tu nevykonáva mokré čistenie (steny, rámy okien a dverí,
stropy a pod.).

Likvidácia osích hniezd (dospelé jedince):
Priamym postrekom sa ošetruje osie hniezdo (zavesené pod strechou alebo na strome).
Pokyny na používanie
Príprava postrekovej kvapaliny:
Naplňte nádrž postrekovača polovičným množstvom potrebnej vody na zásah. Pretrepte obsah balenia. Opatrne
otvorte balenie výrobku. Presne odmerajte potrebné množstvo produktu a opatrne ho vlejte do postrekovača.
Doplňte vodou na požadované množstvo a dôkladne premiešajte. Ak dôjde k prestávke v aplikácii trvajúcej
dlhšie ako 30 minút nádrž postrekovača premiešajte. Aplikujte pomocou vhodného ručného alebo motorového
postrekovača, ktorý je schopný vytvárať hrubý postrek. (veľ. kvapôčok cca 100μm) pri nízkom tlaku (1 - 3 bary).
Aplikujte čo najpresnejšie na cieľovú plochu. Neaplikujte vo forme priestorového spreju, aby nedošlo k jemnej
expozícií aerosólom.
Po skončení práce postrekovač naplňte čistou vodou a dôkladne vypláchnite. Oplachovú vodu použite na
prípravu ďalšieho postreku, alebo ju aplikujte na ošetrené plochy alebo likvidujte ako nebezpečný odpad.
Vzhľadom na to, že sa jedná o reziduálny insekticíd, neodporúča sa oblasť umývať alebo vákuovo čistiť, kým sa
zamorenie neeliminuje. Počas aplikácie v miestnostiach nesmú byť prítomné ďalšie osoby, vstup do ošetrovanej
miestnosti je možný až po zaschnutí postreku. Pred vstupom osôb bez ochranných pomôcok je potrebné
ošetrovaný priestor dostatočne vyvetrať.
Dávkovanie
Proti švábom a rusom, muchám a pavúkom: Rozrieďte 5 ml prípravku v 1 L vody a aplikujte v dávke 50
ml suspenzie/m2 ošetrovanej plochy.
Účinnosť až 12 týždňov proti švábom a rusom, až 8 týždňov proti pavúkom a až 5 týždňov proti muchám v
závislosti od čistoty a povahy povrchu, na ktorý sa výrobok aplikoval. Podľa potreby opakujte ošetrenie
(maximálne 11 aplikácií ročne).
Proti plošticiam (2 ošetrenia): Prvé ošetrenie: rozrieďte 10 ml prípravku v 1 L vody a aplikujte v dávke 50
ml suspenzie/m2 ošetrovanej plochy.
Druhé ošetrenie (po 4 dňoch): rozrieďte 5 ml prípravku v 1 L vody a aplikujte v dávke 50 ml suspenzie/m2
ošetrovanej plochy.
Reziduálna účinnosť bude pretrvávať až 12 týždňov. Podľa potreby opakujte ošetrenie.
Likvidácia osích hniezd: rozrieďte 10 ml prípravku v 1 L vody a aplikujte v dávke 200 ml suspenzie na 1
osie hniezdo.
Úplná likvidácia hniezda za 1 – 2 týždne.
Princípy stratégií na obmedzenie vývoja rezistencie
Kde je to možné, kombinujte chemické a nechemické zásahy. Aplikáciu vykonávajte vždy proti najcitlivejšiemu
vývojovému štádiu hmyzu. Pri dlhodobej ochrane by sa mali kombinovať prípravky s rôznym spôsobom účinku.
Účinnosť prípravku by mala byť sledovaná a v prípade jej zníženia je potrebné posúdiť či došlo k vývoju
rezistencie alebo je to spôsobené úrovňou sanitácie, neošetrenými priestory a pod. V prípadoch ak požadovaná
dávka správne aplikovaná neposkytuje dostatočnú účinnosť a je predpoklad rezistencie, nepoužívajte iné
prípravky, ktoré majú rovnaký spôsob účinku.
Opatrenie na zmiernenie rizika
Použite podľa návodu na etikete. Nepripravujte viac postrekovej kvapaliny, ako je potrebné na zásah. Zvyšok
prípravku v bezpečne uzatvorenom originálnom obalu bezpečne uložte pre ďalšie použitie. Pri práci s
prípravkom používajte ochranný pracovný odev EN 13034-A1 (kat. 3, typ 4), ochranné okuliare EN 166,
gumové alebo plastové rukavice podľa EN 374-1 (min. hrúbka 0,4 mm), gumenú obuv.
Uzavrite ošetrovanú miestnosť pred aplikáciou. Pred jedlom a po práci si umyte ruky a exponovanú pokožku
vodou a mydlom. Znečistené oblečenie vyzlečte. Nestriekajte v blízkosti potravín, krmív, nápojov a ani na
povrchy a zariadenia, ktoré s nimi prichádzajú do kontaktu, alebo ktoré prichádzajú do kontaktu s hospodárskymi
zvieratami. Neaplikujte priamo na ľudí, zvieratá alebo posteľnú bielizeň a iné materiály, ktoré prichádzajú do
styku s pokožkou, ani materiály, ktoré by sa mohli prať (záclony, posteľná bielizeň atď.), odstráňte ich pred
aplikáciou. Neošetrujte matrace v detských postieľkach. Pred aplikáciou odneste alebo prikryte všetky akváriá a
nádoby s rybami. Nanesený postrek alebo vyliatu postrekovú kvapalinu musí operátor odstrániť utretím navlhko
s jednorazovými vlhčenými utierkami a saponátom. Tieto jednorazové utierky sa musia zlikvidovať spolu so
suchým odpadom a nesmú sa prať, aby sa zabránilo úniku do životného prostredia.
Aplikujte tak, aby s prípravkom neprišli do kontaktu domáce zvieratá. Pri ošetrovaní bytového textilu, matracov
atď. sa vyhýbajte kontaminácii priľahlej podlahy kde sa upratuje mokrým čistením. Ak je to potrebné, zakryte
plochy nepriepustným materiálom (napríklad plastovou fóliou) a ak je povrch postriekaný, je potrebné postrek
zotrieť jednorazovými utierkami, ktoré potom odstráňte ako nebezpečný odpad, rovnako použité plastové fólie.

Upchatú trysku vypláchnite vodou, neprefukujte ústami. K tomu použite ochranné rukavice, ktoré po opätovnej
inštalácii upchatej trysky vypláchnite čistou vodou. Pri likvidácii osích hniezd: Nepoužívajte v blízkosti
poľnohospodárskych plodín, domácich zvierat, vodných plôch a včelínov. Pred aplikáciou zakryte plochu pod
hniezdom (plastová fólia). Neaplikujte za dažďa. V okolí budov aplikujte len na miesta, ktoré sú chránené pred
záplavovou vodou. Osy môžu byť agresívne a môžu pobodať ľudí po ošetrení pred tým, než dôjde k ich
omráčeniu prípravkom. Aby sa znížilo riziko, je potrebné použiť vhodnú ochranu a aplikovať za súmraku.
Ostatné osoby sa môžu pohybovať v blízkosti hniezda až po dosiahnutí likvidačného účinku.
Údaje o pravdepodobných nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a opatrenia na
ochranu životného prostredia
Môže dôjsť k podráždeniu kože, ako páleniu alebo pichaniu na tvári a slizniciach. Tieto podráždenia však
nespôsobujú žiadne lézie a sú prechodné (trvajú max. 24 hodín).
Prvá pomoc:
Všeobecné pokyny: Vyzlečte kontaminované oblečenie a bezpečne uložte na určené miesto.
V prípade požitia: Zostaňte v pokoji. Vypláchnite ústa vodou. Nevyvolávajte zvracanie. Ihneď vyhľadajte
lekársku pomoc.
Pri vdýchnutí: Premiestnite postihnutého na čistý vzduch a nechajte ho v pokoji. Ihneď vyhľadajte lekársku
pomoc.
Pri zasiahnutí pokožky: Okamžite omývajte veľkým množstvom vody a mydlom (aspoň 15 minút). Odstráňte
kontaminovaný odev. Teplá voda môže zvýšiť subjektívny pocit pálenia a dráždenia pokožky. Nie je to príznak
systémovej otravy. Ak príznaky pretrvávajú, vyhľadajte lekárske ošetrenie.
Pri zasiahnutí očí: Ihneď vyplachovať prúdom vody aj pod viečkami po dobu aspoň 15 minút. Vyberte kontaktné
šošovky, ak sú používané, po prvých 5 minútach a potom pokračujte vo vyplachovaní. Teplá voda môže zvýšiť
subjektívny pocit pálenia a dráždenia, nie je to príznak systémovej otravy. Vyhľadajte lekárske ošetrenie ak
podráždenie pretrváva.
Liečbu postihnutého môže lekár konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave,
tel. č. 02/54774166.
Mimoriadne opatrenia na ochranu životného prostredia:
Bezpečnostné opatrenia: Zabráňte preniknutiu výrobku do životného prostredia (pôda a vodné plochy),
kanalizácie a pod. pomocou ochranných bariér a uzavretím vstupov do kanalizácie. Informujte orgány životného
prostredia v prípade preniknutia výrobku do vodných plôch, pôdy alebo kanalizácie.
Metódy a materiál pre zachytenie uniknutého výrobku: Zasypte miesto, kde je rozliaty výrobok absorpčným
materiálom (piesok, piliny, kaolín), zozbierajte absorpčný materiál a uložte jej vo vhodnej nádobe na bezpečnom
mieste a odstráňte ako nebezpečný odpad.
Návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu
Nepoužité zvyšky prípravku, prázdne obaly (vypláchnuté 3x vodou a znehodnotené), znečistené oblečenie, vodu
použitú pri čistení a pod. je potrebné likvidovať ako nebezpečný odpad v súlade so Smernicou EÚ č. 2008/EG
a Európskym katalógom odpadov (EWC) a národnými predpismi. Ponechajte zvyšky biocídneho výrobku
v pôvodnom balení. Nemiešajte s iným odpadom. S nečistými obalmi manipulujte ako s výrobkom samotným.
Podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku
Prípravok skladujte pri teplotách 5 - 30C v originálnych neporušených obaloch v suchých, uzatvorených a dobre
vetrateľných skladoch, oddelene od požívatín a krmív, hnojív, liekov a dezinfekčných prípravkov a prázdnych
obalov od týchto látok. Chráňte pred svetlom. Nariedenú suspenziu neskladujte !
Pri dodržaní podmienok skladovania je skladovacia doba 2 roky od dátumu výroby.

