
 

 

TECHNICKÉ INFORMACE 
Informace pro profesionální uživatele 
 

PERMEX 22 E®
 

Číslo povolení: MZDR 57864/2016/SOZ 
 
Tekutý insekticidní koncentrát obsahující permethrin, tetramethrin a piperonyl butoxid, proti 
mouchám, komárům, rusům a švábům a dalším druhům škůdců, pro použití v bytech i ve 
veřejném prostoru. 
 
Účinné látky: 100 g přípravku obsahuje  
Permethrin technický 92% cis/trans 25/75 12,36  g (127,3 g/l)   (čistý11,37 g) 
Tetramethrin 1,64  g  (16,9 g/l)   (technický 1,78 g) 
Piperonyl butoxid                     6,40  g  (65,9 g/l)  (technický 6,81 g)  
Ko-formulanty                                    do 100g 
  
Charakteristika  
Přípravek PERMEX 22 E je vodní mikroemulzí účinných látek, kterými jsou syntetické 
pyrethroidy permethrin a tetramethrin, jejichž účinnost se vzájemně doplňuje a oba 
pyrethroidy jsou navíc synergizovány piperonyl butoxidem. Výsledkem je rychlá smrtící 
účinnost a prodloužená reziduální účinnost. 
 
Způsob použití 
Přípravek PERMEX 22 E

®
je účinný proti létajícímu hmyzu, jako jsou komáři, mouchy, vosy 

pakomáři, tiplíci, muchničky, brouci a proti lezoucímu hmyzu jako jsou blechy, rusi, švábi, 
mravenci, rybenky apod. Přípravek může být používán v ochraně veřejného zdraví, k ochraně 
zdraví domácích a hospodářských zvířat, k ochraně před škůdci v průmyslových 
provozovnách a objektech občanské vybavenosti, jako jsou úřady, školy, kina, divadla, 
čekárny, restaurace, obchody, potravinářské provozovny a výrobny,  letiště, nádraží,  hotely, 
průmyslové výrobny a dílny, kafilérie, jatka, chovech zvířat  apod.  
V potravinářských provozovnách a výrobnách nesmí být přípravkem zasaženy potraviny a 
nápoje ani místa, plochy a jiné vybavení, které přichází do přímého kontaktu s potravinami, 
nápoji a krmivy.  
Přípravek může být používán ve všech typech dopravních prostředků.    
 

Dávkování a aplikace 
Přípravek PERMEX 22 E

®
se před použitím ředí vodou na 0,3-1% pracovní směs ( 30-100 ml 

přípravku se dobře promíchá v 10 litrech vody). Při vyšším zamoření se použije vyšší 
koncentrace. Každým 1 litrem naředěné pracovní směsi se ošetří 10-15 m2 plochy. Přitom se 
přípravek aplikuje běžnými ručními nebo motorovými tlakovými postřikovači. 
Při aplikaci proti ukrytým dospělým komárům se ošetřuje celá vegetace tak, aby z ní 
přípravek neodkapával.  
 
 
 



Přípravek PERMEX 22 E
®

lze také naředit na 3 % koncentraci (300 ml přípravku do 10 litrů 
vody) a aplikovat ve formě studeného nebo horkého aerosolu v množství 0,5-1 litr naředěné 
pracovní směsi na každý hektar plochy ve vnějším prostředí, nebo v množství 0,5-2 litry na 
každých 1000 m3 vnitřního prostoru. 
 
Balení: Lahve o obsahu 1 litr 
             Kanystr o obsahu 10 litrů  
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