Biocídny prípravok

MYTHIC® 10 SC
Vysoko aktívny insekticíd vo forme suspenzného koncentrátu so širokým spektrom účinku a veľmi
dobrou reziduálnou aktivitou, k ničeniu lezúceho hmyzu, hlavne proti plošticiam a švábom. Prípravok
je účinný aj proti hmyzu rezistentnému voči pyretroidom.
Účinná látka :
-1

106 g.l (10 %) Chlorfenapyr
tj. 4-bromo-2-(4-chlorophenyl)-1-ethoxymethyl-5-trifluoromethylpyrrole-3-carbonitrile
Symbol a klasifikácia:

GHS07

GHS09

Výstražné slovo:
Pozor
Výstražné upozornenie:
H332 Škodlivý pri vdýchnutí.
H302 Škodlivý po požití.
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H400 Veľmi toxický pre vodné organizmy.
H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Bezpečnostné upozornenia (Prevencia):
P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranu očí/ochranu tváre
P261 Zabráňte vdychovaniu pár.
P264 Po manipulácii sa starostlivo umyte veľkým množstvom vody a mydlom.
P270 Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.
P271 Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.
Bezpečnostné upozornenia (odozva):
P302 + P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
P333 + P313 Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku
pomoc/starostlivosť.
P391
Zozbierajte uniknutý produkt.
P301 + P312 PO POŽITÍ: ak máte zdravotné problémy, okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ
CENTRUM alebo lekára.
P304 + P340 PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho oddychovať
v polohe, ktorá mu umožní pohodlné dýchanie.
P330
Vypláchnite ústa.
Bezpečnostné upozornenia (zneškodňovanie):
P501 Obsah/nádobu zneškodnite vo zberniach nebezpečného alebo špeciálneho odpadu.
Dodržujte pokyny pre používanie, aby ste sa vyvarovali rizík pre človeka a životné prostredie.
Držiteľ registrácie a osoba zodpovedná za konečné balenie a označovanie prípravku:
BASF Slovensko spol.s.r.o., Prievozská 2, 821 09 Bratislava 2
Tel.č.: +421-2-58 266 111

Výrobca:
BASF Agro B.V., Moosacherstr. 2, 69, 8820 Waedenswil/Au, Švajčiarsko
Registračné číslo:

bio/606/D/12/CCHLP

Dátum výroby:
Číslo šarže:
Balenie:

uvedené na obale
uvedené na obale
0,05; 0,1; 0,25; 0,5; 1 l PE fľaša

Doba použiteľnosti:

24 mesiacov od dátumu výroby pri skladovaní v pôvodných
neporušených obaloch.

NÁVOD NA POUŽITIE:
Prípravok Mythis 10 SC je účinný proti lezúcemu hmyzu, hlavne proti plošticiam a švábom.
Prípravok je možné použiť v domácnostiach, potravinárskych prevádzkach a iných komerčných
a priemyslových priestoroch, kde dochádza k zamoreniu hmyzom.
Škodlivý činiteľ

Dávkovanie

Poznámky

Šváby, ploštice

80 ml (bežné premnoženie)

aplikační dávka přípravku Mythic 10 SC se
ředí v 5 l vody (50 ml / m2); množství je
určené pro ošetření 100 m2

160 ml (silný výskyt; pri
veľkom znečistení
ošetrovaných priestorov)

Prípravok Mythic 10 SC vykazuje proti plošticiam veľmi dobrý účinok počas prvých 2 dní po aplikácii.
Proti švábom sa dosahuje najvyššia účinnosť 7 dní po aplikácii prípravku.
Mythic 10 SC má dobrý reziduálny účinok až do 12 týždňov proti testovaným druhom na plochách, kde
sa prípravok neabsorboval (dlaždice, drevo).
Prípravok Mythic 10 SC sa aplikuje postrekom schválenými postrekovačmi.
Postrekovú kvapalinu pripravujte v čistej nádobe. Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže
postrekovača, sčasti naplnenej vodou a za stáleho miešania doplňte nádrž postrekovača na
stanovený objem. Pred použitím prípravok vždy dobre prertrepte. Po použití aplikačné zariadite
poriadne vymite.
V komerčných priestoroch je možné prípravok aplikovať bodovo, do štrbín/ špár/ prasklín, aj
povrchovo v zamorenej lokalite. Z dôvodu bezpečnosti sa v domácnostiach vyhnite priestorovému
ošetreniu. Pre zaistenie bezpečnosti aplikujte prípravok pod nižším tlakom.
Pred aplikáciou sa uistite, že sa v priestore nenachádzajú ďalšie osoby alebo zvieratá. Z ošetrovaných
priestorov musia byť odstránené všetky potraviny a krmivá. Do zaschnutia prípravku v ošetrenom
priestore nie je povolený prístup ďalším osobám. Zaistite, aby sa domáce zvieratá nedostali do
priestoru aspoň 8 hodín po ošetrení. Prípravok neaplikujte priamo do ovzdušia v ošetrovanom
priestore, ďalej na plochy alebo pomôcky využívané na prípravku či konzumáciu potravín.
V komerčných priestoroch sa pred aplikáciou prípravku uistite, že sú odstránené všetky potraviny.
V prípade kontaktu prípravku s pomôckami a plochami určenými na prípravu potravín je nevyhnutné,
aby tieto boli pred ďalším použitím zbavené akýchkoľvek zvyškov prípravku umytím účinným čistiacim
prostriedkom a následne opláchnutím čistou vodou.
Pred vstupom do oštrovaného priestoru dôkladne vyvetrajte.
Prípravok nesmie byť aplikovaný v priestoroch, kde sa zdržujú deti (škôlky, jasle).
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci:
Pri práci používajte ochranný odev z tkaného textilného materiálu (chemický ochranný oblek, zástera),
ochranné okuliare s bočnými štítmi, vhodné ochranné rukavice odolné voči chemikáliám, a ochranné

čižmy. Po práci si dôkladne umyte ruky teplou vodou a mydlom. Pri práci nejedzte, nepite ani nefajčite.
Prípravok používajte tak, aby nedošlo ku kontaminácii potravín, vody, krmív a miest, kde sa
s potravinami pracuje.
V prípade požiaru alebo výbuchu nevdychujte dymy. Vhodné hasiace prostriedky: rozprašovaná voda,
oxid uhličitý, pena, hasiaci prášok. Pri vystavení ohni ochladzujte nádoby striekaním vody. Oddelene
zachyťte vodu kontaminovanú pri hasení, nenechajte ju odtiecť do systému kanalizácie alebo
odpadových vôd. Zvyšky po požiari a voda kontaminovaná po hasení musia byť zlikvidované v súlade
s platnými predpismi.
Opatrenia prvej pomoci:
Všeobecné pokyny:
Zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a odevom. Odstráňte znečistený odev. Ak sa vyskytnú ťažkosti,
vyhľadajte lekársku pomoc. Ukážte lekárovi obal, etiketu a/alebo Kartu bezpečnostných údajov.
Po inhalácii:
Pokoj, čerstvý vzduch, lekárska pomoc.
Po kontakte s pokožkou:
Po kontakte s pokožkou dôkladne umyte mydlom a vodou.
Po kontakte s očami:
Zasiahnuté oči okamžite vymývajte aspoň 15 minút pod tečúcou vodou s otvorenými viečkami
a vyhľadajte očného špecialistu.
Po požití:
Okamžite si vypláchnite ústa, vypite 200-300 ml vody a vyhľadajte lekára.
Pri podozrení na otravu alebo pri otrave privolajte ihneď lekára a informujte ho o prípravku
a poskytnutej prvej pomoci. V prípade potreby lekár môže liečbu konzultovať s pracovníkmi
Toxikologického informačného centra v Bratislave (tel. 02/54 77 41 66)

Zneškodnenie obalov a zvyškov:
Pri likvidácii zvyškov a použitých obalov nesmú byť zasiahnuté zdroje spodných vôd a recipienty
povrchových vôd. Prázdne obaly od prípravku niekoľkokrát vypláchnite vodou, ktorá sa nesmie
vylievať a použije sa pre prípravu postreku. Obaly dajte buď do zberu k recyklácii alebo k likvidácii
k spáleniu vo schválenej spaľovni, vybavenej dvojstupňovým spaľovaním s teplotou 1200-1400 °C
v druhom stupni a s čistením plynných splodín. Takisto sa spália prípadné zvyšky prípravku po
predbežnom zmiešaním s horľavým materiálom (pilinami a pod.). Zvyšky postrekovej tekutiny
zriedené v pomere asi 1:5 likvidujte vystriekaním na okraji ošetrovaného pozemku v mieste
vzdialenom od vodovodov, studní a rybníkov.
Skladovanie:
Prípravok sa skladuje v uzavretých originálnych obaloch v suchých uzamykateľných skladoch pri
teplotách 5 až 40°C oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov
a obalov od týchto látok. Chráňte pred mrazom, priamym slnečným žiarením a vlhkosťou. Uchovávajte
mimo dosahu tepla. Skladujte oddelene od silných alkálií.
Pri správnom skladovaní v pôvodných neotvorených obaloch prípravok zachová plnú biologickú
účinnosť po dobu najmenej 24 mesiacov. Pri dodržaní návodu na použitie je prípravok vhodný
na doporučený účel. Výrobca však nemôže ručiť za škody, spôsobené neodborným a predpisom
nezodpovedajúcim použitím a skladovaním.
BASF ručí za vysokú kvalitu dodávaného prípravku a podľa našich znalostí je vhodný
k použitiu podľa návodu. Pretože však nemôžeme vykonávať kontrolu nad jeho skladovaním,
zaobchádzaním s ním, miešaním, použitím či klimatickými podmienkami v priebehu alebo po
aplikácii, nemôžeme preberať žiadnu zodpovednosť za akékoľvek zlyhanie účinnosti alebo
straty, škody alebo poškodenia vyplývajúce zo skladovanie, zaobchádzania, miešania alebo
nesprávneho použitia.

