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Biocidní pøípravek: insekticid, TP 18
Oznámeno MZ dle § 35 Zákona è. 120/2002 Sb., oznámení potvrzeno pod zn.: è.j. MZDR 10366/2008-SOZ-33.7.1-20.3.2008, ze dne 30.04. 2008
Zpùsob použití
Dobol Fumigator je určen pro použití ve vnitřních prostorách. Po aktivaci vodou uvolňuje suchý insekticidní kouř, obsahující jemně rozptýlené 
částečky aktivní látky, která proniká do všech částí ošetřovaných prostor, kde hubí všechny druhy létajícího a lezoucího hmyzu. 
Oblast použití
Vhodné k použití ve skladech, farmách, prázdných staveních, sklenících, železničních vagónech, sklepích, podkrovích, domácnostech, obchodech 
atd.
Aplikace
Lezoucí hmyz (rus, šváb, mravenec, štěnice, blecha, pavouk): jeden 20 g fumigator na 50 m2 nebo 130 m3. 10 g fumigator na 25 - 65 m³ (ca. 10 
- 25 m²).  
Létající hmyz (moucha domácí, komár, vosa): jeden 20 g fumigator na 100 m2 nebo 260 m3. 10 g fumigator na 90 - 170 m3 (ca. 35 - 70 m²).

1.  Pøed použitím uzavøete okna a dveøe v 
místì zásahu. Pøípadnì zabezpeète dveøe a místo zásahu proti vniknutí jiných osob.
2. Rozbalte dýmovnici vyjmutím z alobalové fólie.
3.  Dolijte vodu do plastové dózy po naznaèenou trysku. Nikdy nedávejte více vody, než je naznaèeno!
4.  Umístìte dýmovnici do plastové dózy s vodou èervenou stranou nahoru.
5.  Rozmístìte dýmovnici do ošetøovaného prostoru. Podle návodu urèete poèet dýmovnic dle velikosti prostoru.  Postupujte tak, aby poslední 

dýmovnice byla co nejblíže k východu z ošetøovaného prostoru. 

6.  Dýmovnice se aktivuje po 30 s - 2 minutách poté, co dojde ke kontaktu aktivní složky s vodou. Nechte prostor uzavøený po dobu minimálnì 
2 hodin. 

7.  Použitý obal vhoïte do sbìrny nebezpeèných odpadù a dobøe odvìtrejte ošetøený prostor.

H315 Dráždí kùži.
H318 Zpùsobuje vážné poškození oèí. 
H334 Mùže vyvolat pøíznaky alergie, nebo astmatu nebo dýchací potíže pøi vdechování.

H335 Mùže zpùsobit podráždìní dýchacích cest.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými úèinky.

P101 Je-li nutná lékaøská pomoc, mìjte obal nebo etiketu pøípravku po ruce.

P102 Uchovávejte mimo dosah dìtí.
P103  Pøed použitím si pøeètìte etiketu.
P261 Zamezte vdechování dýmu. 
P280  Používejte ochranné rukavice/ochranný odìv/ochranné brýle. 

P273 Zabraòte uvolnìní do životního prostøedí.
P303+P361+P353 PØI KONTAMINCI KÙŽE: Odložte veškeré kontaminované obleèení. Opláchnìte kùži vodou.

P305+P351+P338  PØI ZASAŽENÍ OÈÍ: Nìkolik minut opatrnì vyplachujte vodou. Vyjmìte kontaktní èoèky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout 

snadno. Pokraèujte ve vyplachování.
P309+P311 PØI expozici nebo pokud se necítíte dobøe: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAÈNÍ STØEDISKO nebo lékaøe.

P304+P341 PØI VDECHNUTÍ: Pøi obtížném dýchání pøeneste postiženého na èerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadòující dýchání.

P301+P330+P331 PØI POŽITÍ: vypláchnout ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P391 Uniklý pøípravek seberte.
P405 Skladujte uzamèené.
P403+P233 Skladujte na dobøe vìtraném místì. Uchovávejte obal tìsnì uzavøený.

P501 Odstraòte obsah a obal v souladu s právními pøedpisy.

První pomoc:
Pøi nadýchání vyvést postiženého na èerstvý vzduch a ponechat jej v klidu a teple. V pøípadì pøetrvávajících potíží konzultovat s lékaøem. 
Pøi styku s kùží sundat zneèištìný odìv a obuv. Zasažené místo dùkladnì omýt vodou a mýdlem a dùkladnì opláchnout vodou. 
Pøi zasažení oèí okamžitì vyplachovat široce otevøené oèi proudem tekoucí vlažné vody nìkolik minut a konzultovat s lékaøem. 
Pøi požití okamžitì vyhledat lékaøe. 
INFORMACE PRO LÉKAØSKÝ PERSONÁL: Zastavuje fungování nervového systému. V pøípadì potøeby kontaktujte Toxikologické informaèní støedisko, Klinika nemocí z 
povolání, Na Bojišti 1,  128 08 Praha 2. Telefon 24 hod. dennì: 2 2491 9293, 2 2491 5402, 2 2491 4575, e-mail: tis@cesnet.cz

Charakteristika:
Pøípravek Dobol Fumigator je urèen pro použití ve vnitøních prostorách. Po aktivaci vodou uvolòuje suchý insekticidní kouø, obsahující jemnì rozptýlené èásteèky aktivní 
látky, která proniká do všech èástí ošetøovaných prostor, kde hubí všechny druhy lítajícího a lezoucího hmyzu.  
Zpùsob aplikace:
Insekticidní kouø se zaène uvolòovat až za nìkolik minut po aktivaci fumigatoru vodou. To umožòuje osobám, provádìjícím zásah, bezpeènì opustit prostor, aniž by pøišli s 
kouøem do styku.  Nehrozí nebezpeèí požáru ani výbuchu, kouø nezanechává v ošetøeném prostoru viditelných stop, po vyvìtrání nezanechává zápach. 
Návod na použití:
Z prostor urèených k ošetøení odstraòte veškerá zvíøata vèetnì ryb v akváriích a neodolné rostliny. Zavøete všechny dveøe a okna a utìsnìte jiné vìtrací otvory.  Otevøete 
všechna dvíøka skøíní, zásuvky atd. uvnitø ošetøovaného prostoru. 
Plastový kelímek umístìte doprostøed prostoru, nalijte do nìj vodu až do vyznaèené úrovnì, odtrhnìte hliníkový obal plechovky a plechovku umístìte èervenou stranou 
smìrem nahoru.
Kouø se zaène uvolòovat nejdøíve za 30 sekund. Pøi ošetøování vìtších prostor použijte nìkolik fumigatorù souèasnì a jako první aktivujte ty nejvzdálenìjší od východu.
Bìhem fumigace nesmìjí být v ošetøovaných prostorech žádné osoby.
Fumigator nechte pùsobit nejménì 2 hodiny, pro lepší úèinek pøes noc. Pøi vstupu do ošetøených prostor otevøete všechny dveøe a okna a dùkladnì vyvìtrejte alespoò 
5 minut.

Návod:

ÚČINNÁ LÁTKA: cyfenothrin 72 g/kg 

NEBEZPEÈÍ

Doba použitelnosti: 48 měsíců od data výroby při dodržení skladovacích podmínek.
Uchovávejte pouze v pùvodním obalu, uzavøené, na chladném a suchém místì. Nikdy neskladujte na vlhkých místech. Chraòte proti 
vniknutí vody. Chraòte pøed teplem. Skladujte oddìlenì od potravin a krmiv. Mimo dosah dìtí a domácích zvíøat.  


