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P U L N E X  
 
Insekticidní popraš určený k hubení všech druhů škodlivého a obtížného hmyzu (švábů, rusů, 
blech, štěnic apod.) v domácnostech, ve zdravotnických zařízeních, hotelích apod. Používá se 
bez jakýchkoliv dalších úprav. 
Přípravek je určen k malospotřebitelskému použití 
Biocidní přípravek: insekticid, TP 18 
 
 
Účinná látka: permethrin  cis/trans izomer 25/75 ……..   0,5g/100g (0,5% w/w) .  
                        inertní nosič…  …  ………………………99,5g/100g (99,5 w/w)% 
 
Číslo povolení: Oznámeno MZ dle § 35 Zákona č. 120 / 2002 Sb., oznámení potvrzeno pod 
zn.: č. j. REG-3371-26.9.06/41424   
 
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. 
 

 
 
Označení rizik  
 
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy. 
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 
 
 
 
Preventivní opatření 
 
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. 
P401 Skladujte odděleně od potravin, nápojů a krmiv 
P260 Nevdechujte prach. 
P262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. 
P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. 
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. 
P301+P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO 
nebo lékaře. 
P501 Obsah/obal odstraňte v souladu s místními předpisy. 
Obsah/obal odstraňte v souladu s regionálními předpisy. 
Obsah/obal odstraňte v souladu s národními předpisy. 
Obsah/obal odstraňte v souladu s mezinárodními předpisy. 
EUH208 Obsahuje permethrin. Může vyvolat alergickou reakci. 
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Mechanismus účinnosti 
Permethrin, účinná látka přípravku Pulnex, je syntetickým pyrethroidem a na hmyz účinkuje 
kontaktem i požerově. Hmyz zasažený permethrinem uhyne během několika minut.   
 
Návod k použití: 
Přípravek rozprašujte přímo z obalu rovnoměrně na místa, na kterých je výskyt hmyzu 
pozorován, nebo na místa, kde je výskyt hmyzu pravděpodobný (v koutech, v okolí 
odpadkových košů, za parapety a dřevěnými obklady stěn, ve škvírách apod.).  
Místa, kam bude přípravek aplikován, je vhodné dobře uklidit odstranit prach a další 
nečistoty. Přípravek aplikujte jen na suchá místa, kde je chráněn před smetením, omytím, 
namočením a jiným poškozením. Pokud není přípravek po aplikaci znehodnocen, je doba jeho 
účinnosti 3 až 6 měsíců.  
 
První pomoc: 
- při kontaminaci očí – vyplachujte proudem čisté vlažné vody po dobu 10 – 15 minut. Při 

pocitu pálení vyhledejte lékaře. 
- při kontaminaci kůže umyjte teplou vodou a mýdlem. 
- při požití ihned poskytněte postiženému medicinální uhlí. Nevyvolávejte zvracení, ihned 

vyhledejte lékaře  
 
Skladování: 
Skladujte na suchém místě, v neporušeném originálním obalu, mimo dosah dětí, nepoučených 
osob a domácích zvířat, odděleně od potravin, nápojů, léků, krmiv. 
 
Balení obsah: 350 g v plastikovém obalu, určeném k aplikaci. 25 kg pytel profesionální 
použití 
 
Číslo šarže a datum výroby: na obalu 
Doba použitelnosti 3 roky od data výroby. 
 
Výrobce: I.N.D.I.A. INDUSTRIE CHIMICHE srl, Registered Office and Operating Unit: Via 
Sorgaglia, 25, 35020 – Arre – (PD) - Italy, ph. +39.049.807.61.44 - fax +39.049.807.61.46, 
www.indiacare.it 
Dovozce a distributor: SLOM, s.r.o., Staromlýnská 47, Zlín – Příluky 760 01, tel./fax: 
+420 577 218 701, email: slom@slom.cz, wwww.slom.cz 
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