Etiketa
Název přípravku: DELTATRIN FLOW 2,4
Tekutý emulgovatelný insekticidní koncentrát určený k hubení škodlivého a obtížného hmyzu. Je
použitelný v bytech, obchodech, zdravotnických zařízeních, potravinářských provozovnách a
výrobnách a v objektech živočišné výroby apod.
Účinné látky: deltamethrin 2,4 g ve 100 ml přípravku
Přípravek je určen k neprofesionálnímu použití.
Číslo povolení: Oznámeno dle § 35 Zákona č. 120/2002 Sb., pod.č.j. MZDR 75605/2011/SOZ

Upozornění!
Zdraví škodlivý při vdechování a při požití
Nebezpečí vážného poškození očí
Toxický pro vodní organizmy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí
Přípravek nesmí být použit jinak, než je uvedeno v návodu k použití. Používejte biocidní přípravky
bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.
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Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice
Zneškodňujte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě zvláštního nebo
nebezpečného odpadu
Používejte vhodný obal k zamezení kontaminace životního prostředí
Tento materiál a jeho obal musí být zneškodňován jako nebezpečný odpad
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní list

NÁVOD K POUŽITÍ
Účinnost
Přípravek DELTATRIN FLOW 2,4 působí velmi rychle jako kontaktní insekticid a má dlouhou reziduální
účinnost v závislosti na ošetřeném povrchu a podmínkách prostředí a použité koncentraci. Účinná
látka se neodpařuje a je odolná k působení světla a vzdušného kyslíku. Je bez zápachu a při dodržení
doporučeného dávkování nezanechává viditelných stop na ošetřených plochách. Není korozivní. Má
dobrý vypuzovací účinek na hmyz.

Spektrum účinnosti

Přípravek DELTATRIN FLOW 2,4 ničí dospělce i larvy hmyzu. Je účinný na rusa domácího, švába
obecného, cvrčka domácího, pisivky, rybenky, štěnic domácí, vosy, mouchy, mravence, různé druhy h
škodlivých brouků, moly, zavíječe, komáry a blechy. Po smísení s vodou se přípravek aplikuje ručními
nebo motorovými postřikovači.

Dávkování
K ošetření porézních a vsáklivých povrchů (např. povrchově neupravené dřevo, vápenná omýtka
apod.) se připraví 0,5% pracovní směs (25 ml přípravku se přidá do 5 litrů vody) a směs se aplikuje
v množství 1 litr na 10 m2 ošetřeného povrchu.
K ošetření nepórézních a nevsáklivých povrchů (dlaždičky, obkládačky, gumové nebo PVC
podlahoviny, lakované stěny, plechy, sklo apod.) se připraví 1 % pracovní směs (50 ml přípravku se
přidá do 5 litrů vody) a směs se aplikuje v množství 1 litr na 20 m2 ošetřovaného povrchu. Při aplikaci
na nevsáklivé povrchy musí být ošetřená plocha stejnoměrně orosena, kapičky by se však neměly
slévat a ze svislých povrchů by postřik neměl stékat.
Při postřiku proti rusům a švábům se provádějí pásové postřiky, zejména kolem vstupů do místnosti,
podél stěn, kolem všech úkrytů, tj. kolem výlevek a umyvadel, dřezů, van, ledniček, rozvodů vody a
tepla. Proti štěnicím se aplikuje postřik do všech úkrytů tj. do konstrukcí postelí, nábytku, za obrazy
apod. Proti blechám se celoplošně ošetřují podlahy (zejména dřevěné), koberce, pásy podél stěn a
místa, kde se zdržují domácí zvířata. Proti mouchám, komárům, molům a zavíječům provádíme
zpravidla celoplošné postřiky stěn a stropů a zvýšenou pozornost věnujeme místům, kde se tyto
druhy hmyzu ve dne nebo v noci shromažďují (komáři na stropech, mouchy na osluněných stěnách
apod.). Zásahy se opakují podle potřeby.

Bezpečnostní opatření
Při práci s přípravkem používejte ochranný oděv, respirátor, pracovní ochranné rukavice, ochranné
brýle a gumové boty. Při práci nejezte, nekuřte a nepijte. Z ošetřovaných objektů je nutno odstranit
nebalené potravinářské suroviny a výrobky. Balené potraviny je nutné zakrýt. Pracovní stoly, stroje,
nádoby apod. se před zásahem přikryjí a po provedeném postřiku je nutné je omýt vodou. V
objektech živočišné výroby je nutné se vyvarovat přímých zásahů hospodářských zvířat postřikem. Je
zakázáno ošetřovat krmiva a pitnou vodu. Po aplikaci je nutno umýt žlaby, napáječky a plochy k
naskladnění krmiva. Při postřiku nesmí být přítomny další osoby. Vstup do ošetřených prostor je
možný až po zaschnutí postřiku a vyvětrání. Po skončení práce je nutné si umýt ruce vodou a
mýdlem.

První pomoc:
Při zasažení očí
Vyjměte kontaktní čočky, pokud jsou použity a okamžitě vyplachujte široce otevřené oči proudem
tekoucí vlažné vody po dobu nejméně 10 minut, přičemž držte víčka široce otevřená. Okamžitě
vyhledejte lékařské ošetření.
Při styku s kůží
Odstraňte kontaminovaný oděv. Zasažené místo důkladně omyjte vodou a mýdlem a opláchněte
vodou. Nevystavujte zasaženou kůži přímým slunečním paprskům. V případě přetrvávajícího dráždění
vyhledejte lékaře. Kontaminovaný oděv musí být před dalším použitím důkladně vyprán.
Při nadýchání
Přemístěte postiženého na čerstvý vzduch a udržujte jej v teple a suchu. Pokud se necítí zasažený
dobře nebo je jeho dýchání nepravidelné, vyhledejte okamžitě lékaře.

Při náhodném požití:
nevyvolávejte zvracení. Vypláchněte ústa vodou a postiženého dopravte k lékařskému ošetření.
Lékař může případné otravy konzultovat s Toxikologickým střediskem, Na Bojišti 1,
128 00 Praha 2, tel.: 224 91 92 93.

Skladování:
Skladujte v originálních obalech v suchých, chladných, uzamčených skladech, odděleně od potravin,
nápojů, krmiv, léků a chemických látek. Nevystavujte přímému slunečnímu svitu
a teplotám vyšším než 40 0 C.
Chraňte před mrazem.

Odstraňování obalů a zbytků přípravku:
Zbytky přípravu a jeho obaly likvidujte jako nebezpečný odpad.

Balení:
Číslo šarže a datum výroby:
viz obal.
Doba použitelnosti 2 roky od data výroby.
Výrobce: Ferbi S.R.L. Viale I Maggio-Contrada Ripoli, Masciano S Angelo (TE) Italy
Dovozce do ČR: Slom s.r.o., Staromlýnská 47, 760 01 Zlín-Příluky
Tel.: 577 431 128

