Biocidní přípravek

Mythic 10 SC
Vysoce aktivní insekticid ve formě suspenzního koncentrátu se širokým spektrem účinnosti a velmi
dobrou residuální aktivitou, k hubení lezoucího hmyzu, zejména proti štěnicím a švábům. Přípravek je
účinný i proti hmyzu rezistentnímu vůči pyrethroidům.
Pouze pro profesionální uživatele.

Účinná látka:

chlorfenapyr 106 g/L (10% hmot.)

VAROVÁNÍ
H332 ZDRAVÍ ŠKODLIVÝ PŘI VDECHOVÁNÍ.
H302 ZDRAVÍ ŠKODLIVÝ PŘI POŽITÍ.
H317 MŮŽE VYVOLAT ALERGICKOU KOŽNÍ REAKCI.
H400 VYSOCE TOXICKÝ PRO VODNÍ ORGANISMY.
H410 VYSOCE TOXICKÝ PRO VODNÍ ORGANISMY, S DLOUHODOBÝMI ÚČINKY.
P280 POUŽÍVEJTE OCHRANNÉ RUKAVICE, OCHRANNÉ BRÝLE A OBLIČEJOVÝ ŠTÍT.
P261 ZAMEZTE VDECHOVÁNÍ VÝPARŮ.
P264 PO MANIPULACI DŮKLADNĚ OMYJTE VODOU A MÝDLEM.
P270 PŘI POUŽÍVÁNÍ TOHOTO VÝROBKU NEJEZTE, NEPIJTE ANI NEKUŘTE.
P271 POUŽÍVEJTE POUZE VENKU NEBO V DOBŘE VĚTRANÉM PROSTŘEDÍ.
P272 KONTAMINOVANÝ PRACOVNÍ ODĚV NEODNÁŠEJTE Z PRACOVIŠTĚ.
P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: OMYJTE VELKÝM MNOŽSTVÍM VODY A MÝDLA.
P333 + P313 DOJDE-LI K PODRÁŽDĚNÍ KŮŽE NEBO OBJEVÍ-LI SE VYRÁŽKA: VYHLEDEJTE
LÉKAŘSKOU POMOC/OŠETŘENÍ.
P363 PŘED OPĚTOVNÝM POUŽITÍM KONTAMINOVANÉ OBLEČENÍ VYPERTE.
P391 UNIKLÝ PRODUKT SEBERTE.
P301 + P312 PŘI POŽITÍ: NECÍTÍTE-LI SE DOBŘE, VOLEJTE TOXIKOLOGICKÉ
INFORMAČNÍ STŘEDISKO NEBO LÉKAŘE.
P304 + P340 PŘI VDECHNUTÍ: PŘENESTE POSTIŽENÉHO NA ČERSTVÝ VZDUCH A
PONECHTE JEJ V KLIDU V POLOZE VHODNÉ PRO POHODLNÉ DÝCHÁNÍ.
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P330 VYPLÁCHNĚTE ÚSTA.
P501 ODSTRAŇTE OBSAH/OBAL JAKO NEBEZPEČNÝ ODPAD.
EUH401 DODRŽUJTE POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ, ABYSTE SE VYVAROVALI RIZIK PRO LIDSKÉ
ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ.
PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE PŘILOŽENÉ POKYNY.
Výrobce přípravku:

BASF Agro B. V. Wädenswil Branch, Moosacherstrasse 2, P. O. Box
69, CH-8804, Wädenswil/Au, Switzerland

Právní zástupce v ČR:

BASF spol. s r.o., Sokolovská 668/136d, 186 00 Praha 8,
tel. + 420 235 000 111

Balení:

0,05; 0,1; 0,25; 0,5; 1 l / PE láhev

Datum výroby:

uvedeno na obalu

Číslo šarže:

uvedeno na obalu

Doba použitelnosti:

2 roky od data výroby při skladování v původních neporušených
obalech

Přípravek, u něhož prošla doba použitelnosti, lze uvádět na trh po dobu 1 roku, jestliže se prokáže na
základě analýzy odpovídajícího vzorku, že se jeho chemické a fyzikální vlastnosti shodují
s vlastnostmi, na jejichž základě bylo uděleno povolení. Laboratorní rozbory přípravku pro tento účel
zajistí vlastník přípravku u akreditované laboratoře a prodlouženou dobu použitelnosti je povinen
vyznačit na obalu přípravku.
Oznámeno Registru chemických látek Ministerstva zdravotnictví ČR:
Č. j. MZDR 13912/2012/SOZ
Návod k použití:
Přípravek Mythic 10 SC je účinný proti všem druhům lezoucího hmyzu, zejména proti štěnicím a
švábům.
Přípravek je možno použít v domácnostech, potravinářských provozech a jiných komerčních a
průmyslových prostorech, kde dochází k zamoření hmyzem.
Škodlivý činitel

Dávkování

Poznámky

švábi, štěnice

80 ml (běžné přemnožení)

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; při
velkém znečištění
ošetřovaných prostor)

Přípravek Mythic 10 SC se aplikuje postřikem schválenými postřikovači.
Přípravu postřikové kapaliny provádějte v čisté nádobě. Odměřené množství přípravku vlijte do
nádrže postřikovače zčásti naplněné vodou a za stálého míchání doplňte nádrž postřikovače na
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stanovený objem. Před použití přípravek vždy dobře protřepejte. Po použití aplikační zařízení řádně
vymyjte.
V komerčních prostorech je možné přípravek aplikovat bodově, do štěrbin/spár /prasklin i povrchově
v zamořené lokalitě. Z důvodu bezpečnosti se v domácnostech vyhněte prostorovému ošetření. Pro
zajištění bezpečnosti aplikujte přípravek pod nižším tlakem.
Před aplikací se ujistěte, že se v prostoru nenachází další osoby nebo zvířata. Z ošetřovaných
prostor musí být odstraněny všechny potraviny a krmiva. Do zaschnutí přípravku v ošetřeném
prostoru není povolen přístup dalším osobám. Domácí zvířata nemají do prostoru přístup alespoň
následujících 8 hodin. Přípravek neaplikujte přímo do ovzduší v ošetřovaném prostoru, dále na plochy
nebo pomůcky využívané k přípravě či konzumaci potravin.
V komerčních prostorách se před aplikací přípravku ujistěte, že jsou odstraněny všechny potraviny.
V případě kontaktu přípravku s pomůckami a plochami určenými pro přípravu potravin je nezbytné,
aby tyto byly před dalším použitím zbaveny jakýchkoliv zbytků přípravku omytím účinným čisticím
prostředkem a následně opláchnutím pitnou vodou.
Před vstupem do ošetřovaného prostoru tento důkladně provětrejte.
Přípravek nesmí být aplikován v prostorech, kde se zdržují děti (školky, jesle).

Bezpečnostní opatření:
Osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP): Celkový ochranný oděv z tkaného textilního
materiálu (ČSN EN 14605+A1 nebo podle ČSN EN 13034+A1) označený piktogramem „ochrana proti
chemikáliím“ podle ČSN EN 340, obličejový štít, popř. ochranné brýle podle ČSN EN 166, ochrana
dýchacího ústrojí není nutná, dodatečná ochrana hlavy není nutná, ochranné rukavice z plastu nebo
pryže označené piktogramem pro chemická nebezpečí podle ČSN EN 420+A1 s uvedeným kódem
podle přílohy A k ČSN EN 374-1, pracovní nebo ochranná obuv (např. gumové nebo plastové
holínky) podle ČSN EN 20346 nebo ČSN EN ISO 20347.
Při práci nejezte, nepijte, nekuřte. Po práci si důkladně umyjte ruce teplou vodou a mýdlem.
Přípravek smí používat pouze odborná obsluha. Vyvarujte se přílišného znečištění pracovního oděvu
a pravidelně oděv perte.
V případě požáru nebo výbuchu nevdechujte dýmy. Při vystavení ohni ochlazujte nádoby stříkáním
vody. Odděleně zachyťte vodu kontaminovanou při hašení, nenechte ji odtéci do systému kanalizace
nebo odpadních vod. Zbytky po požáru a voda kontaminovaná po hašení musí být zlikvidovány
v souladu s platnými předpisy.

První pomoc:
Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností uvědomte lékaře a
poskytněte mu informace z této etikety / štítku nebo příbalového letáku.
Při zasažení pokožky: Odložte kontaminovaný oděv. Zasažené části pokožky umyjte pokud možno
teplou vodou a mýdlem, pokožku dobře opláchněte. Při známkách silného podráždění vyhledejte
lékařskou pomoc / zajistěte lékařské ošetření.
Při zasažení očí: Nejdříve odstraňte kontaktní čočky, pokud je používáte a při otevřených víčkách
vyplachujte - zejména prostory pod víčky – čistou pokud možno vlahou tekoucí vodou alespoň 15
minut. Přetrvávají-li nežádoucí účinky (zarudnutí, pálení) i po vymývání, vyhledejte lékařskou pomoc /

Mythic® 10 SC

Strana 3 (celkem 4)

zajistěte lékařské ošetření. Kontaminované kontaktní čočky nelze znovu používat a je třeba je
zlikvidovat.
První pomoc při nadýchání: Přerušte expozici, zajistěte tělesný i duševní klid. Přetrvávají-li dýchací
potíže, vyhledejte lékařskou pomoc / zajistěte lékařské ošetření.
Při náhodném požití: Ústa vypláchněte vodou (pouze za předpokladu, že postižený je při vědomí a
nemá-li křeče), nevyvolávejte zvracení. Vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte štítek / etiketu popř.
obal přípravku nebo bezpečnostní list.
Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o přípravku, se kterým postižený pracoval a o
poskytnuté první pomoci. V případě potřeby lze další postup při první pomoci (i event. následnou
terapii) konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem, telefon: 224 919 293 nebo
224 915 402.
Likvidace obalů a zbytků přípravku:
Podle zákona č.185/2001 Sb. o odpadech a ve znění pozdějších a souvisejících předpisů.
Při likvidaci zbytků a použitých obalů nesmějí být zasaženy zdroje spodních vod a recipienty
povrchových vod. Obaly dejte buď do sběru k recyklaci, nebo k likvidaci ke spálení ve schválené
spalovně, vybavené dvoustupňovým spalováním s teplotou 1200 - 1400 °C ve druhém stupni a s
čištěním plynných zplodin. Stejně se spálí případné zbytky přípravku po předchozím smícháním s
hořlavým materiálem (pilinami apod.).
Skladování:
Přípravek se skladuje v uzavřených originálních obalech v suchých uzamykatelných skladech při
teplotách 5 až 40°C odděleně od potravin, nápojů, krmiv, hnojiv, desinfekčních prostředků a obalů od
těchto látek. Chraňte před mrazem, přímým slunečním zářením a sáláním tepelných zdrojů. Izolovat
od silných zásad.
Při správném skladování v původních neotevřených obalech přípravek zachová plnou
biologickou účinnost po dobu nejméně 24 měsíců. Pečlivými zkouškami bylo prokázáno, že při
dodržení návodu k použití je přípravek vhodný k doporučenému účelu. Výrobce však nemůže
ručit za škody, způsobené neodborným a předpisům neodpovídajícím použitím a skladováním.
Zde obsažené informace jsou založeny na aktuálním stavu poznání a nezaručují proto jisté
vlastnosti. Příjemce výrobku je odpovědný za dodržování stávajících zákonů a nařízení.
® registrovaná
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