
Peststop® Combi 8 CS 

Charakteristika 
Mikroenkapsulovaný insekticidní přípravek, určený k naředění vodou a k aplikaci postřikem, k hubení 
rusů, švábů, štěnic, mravenců, much, rybenek a jiných druhů. Přípravek má dlouhou reziduální účinnost.  
 
Přípravek je určen k profesionálnímu použití 
Biocidní přípravek: insekticid, TP 18 
 
Účinné látky: 26g/kg (2,6 %) cypermethrin 
                      59 g/kg (6%)  permethrin 
                      76 g/kg  (7,6 %) piperonyl butoxide           
 
Číslo povolení: Oznámeno MZ dle § 35 Zákona č. 120 / 2002 Sb., oznámení potvrzeno pod zn.: č. j. 
15873/2008-SOZ-33.7.1-6. 5. 08 

Upozornění: 
Chraňte před dětmi a nepoučenými osobami. Zabraňte kontaktu s očima a kůží. 
Pro ryby a ostatní vodní živočichy jedovatý. Používejte dle návodu. Nepoužívejte ve volné přírodě. Při 
aplikaci nejezte, nepijte a nekuřte. Po práci si umyjte ruce vodou a mýdlem. Přípravek neaplikujte na lidi a 
na domácí zvířata.  Dodržujte návod k použití a doporučené dávkování.  

Výstražné symboly: 
                                                                                                                 

Varování 

Označení rizik  
H317 Může působit alergickou reakci kůže 
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky 

Preventivní opatření 
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. 
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít  
P302 + P352 PŘI ZASAŽENÍ KŮŽE: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. 
P333 + P313 Při podráždění kůže nebo tvorbě vyrážky: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření. 
P363 Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte. 
P391 Uniklý produkt seberte 
P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad 

Mechanismus účinnosti: 
Účinné látky přípravku Peststop® Combi 8 CS, cypermethrin a permethrin, patří mezi syntetické  
pyrethroidy a působí rychlé hynutí zasaženého hmyzu tím, že ovlivňují jeho nervovou soustavu.  



Piperonyl butoxid účinnost obou pyrethroidů zvyšuje. Přípravek má dlouhou reziduální účinnost,  
kterou prodlužuje i jeho mikroenkapsulace. Přípravek se nevsakuje pod povrch porézních  
ploch a dobře ulpívá na hladkých površích.  

Návod na použití:  
Před ředěním přípravek v originálním obalu dobře protřepejte. Potřebné množství přípravku smíchejte ve 
vhodné nádobě s 2-3 násobným množstvím vody a znovu dobře promíchejte. Do postřikovače nalejte 
menší množství vody, přidejte připravenou směs a doplňte postřikovač vodou na požadované množství. 
Směs dobře promíchejte a postřikovač natlakujte.   

Dávkování 
Při silném zamoření použijte 160 ml přípravku Peststop® Combi 8 CS na přípravu 5 litrů pracovní směsi. 
Toto množství stačí k ošetření 100 m2 povrchu postřikem. 
 
Při slabším zamoření použijte 125 ml přípravku Peststop® Combi 8 CS na přípravu 5 litrů pracovní směsi. 
Toto množství stačí k ošetření 100-150 m2 povrchu postřikem. 
 
Postřik zůstává účinný po dobu 12-16 týdnů, pokud nedojde k jeho umytí, zaprášení, nebo jinému 
poškození. 
 
Proti létajícímu hmyzu použijte 65 ml přípravku Peststop® Combi 8 CS na přípravu 5 litrů pracovní směsi 
a aplikujte postřikem na obvyklá místa, kam hmyz usedá a kde odpočívá. Účinnost postřiku je zachována 
po dobu 3-4 týdny v závislosti na prostředí.  
 
Zda nezanechává postřik na některých površích bělavé zabarvení, je nutné opatrně ověřit.  
Trvá-li aplikace postřiku delší dobu je nutné pracovní směs několikrát protřepat. Naředěný přípravek 
spotřebujte tentýž den.  

První pomoc:  
Při vdechnutí: Postiženého přemístěte na čerstvý vzduch, uvolněte těsný oděv, udržujte v klidu a teple. 
Zajistěte lékařské ošetření, pokud potíže přetrvávají. 
Při kontaminaci kůže: Odstraňte kontaminovaný oděv, postižené místo kůže omyjte velkým množstvím 
vody a pak omyjte mýdlem a vodou. 
Při zasažení očí: Zasažené oko/oči vyplachujte několik minut velkým množstvím vody, vyjměte kontaktní 
čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno a pokračujte ve vyplachování. Vyhledejte očního 
lékaře, pokud jakékoliv potíže přetrvávají. 
Při požití: Nevyvolávejte zvracení. Je-li postižený při vědomí, vypláchněte ústa vodou.  
Oděv kontaminovaný přípravkem může být vyprán normálním způsobem. Při poskytování první pomoci 
není ochranný oděv a pomůcky nutný. 
 
V případě potřeby kontaktujte Toxikologické informační středisko, Klinika nemocí z povolání, 
Na Bojišti 1 128 08 Praha 2 Telefon 24 hod. denně: 224 919 293 nebo 224 915 4 

Skladování: 
Skladujte v originálních neporušených uzavřených obalech, v suchém, čistém, dobře větratelném a 
uzavřeném skladu, při teplotě vyšší než + 5°C, odděleně od potravin, léků, krmiv, dezinfekčních 
prostředků a obalů od těchto látek.   

Likvidace obalů a zbytků přípravku: 
Přípravkem kontaminované obaly a zbytky přípravku skladujte odděleně a předejte osobě oprávněné 
odstraňovat nebezpečný odpad.  
  



Doba použitelnosti: 
Spotřebujte do 2 roků od data výroby uvedeném na obalu.  
 
Balení: lahve o obsahu 1 litr 
 
Výrobce: I.R.C.A., Itálie pro  Bábolna Környezetbiológiai Központ Kft., H-1107 Budapest,   
 Szállás u. 6, Maďarsko. 
                  
Dovozce a distributor v ČR: SLOM, s.r.o., Staromlýnská 47, 760 01 Zlín – Příluky  
Tel./fax: +420 577 218 701, email: slom@slom.cz,                
 wwww.slom.cz 
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