
 

 

TECHNICKÉ INFORMACE 
Informace pro profesionální uživatele 
 
CIPEX 10E 
Číslo povolení: MZDR 57844/2016/SOZ 
 
Insekticidní přípravek pro profesionální použití, v podobě emulzního koncentrátu, určený 
k ředění vodou a k aplikaci postřikem proti létajícímu a lezoucímu hmyzu. 
 
Účinné látky: 100 g přípravku obsahuje   
Cypermethrin 92% (40/60 cis/trans):                       10,25 g (94.3 g/l) 
Ko-formulanty                                                           do 100 g 
                       
Charakteristika 
Emulgovatelný insekticidní koncentrát, obsahující syntetický pyretroid cypermethrin 
zajišťující rychlý smrtící účinky a dlouhou reziduální účinnost. Přípravek obsahuje jen 
biologicky rozložitelná rozpustila, takže se z něj neuvolňují žádné nebezpečné vedlejší 
produkty rozkladu  
 
Použití v praxi 
Přípravek CIPEX 10E je účinný proti létajícímu hmyzu jako jsou komáři, mouchy, vosy, 
pakomáři, tiplíci, muchničky, brouci, zavíječi, moli aj., proti lezoucímu hmyzu jako jsou 
rusi, švábi, blechy, mravenci, rybenky a dále proti klíšťatům. Přípravek může být aplikován 
proti těmto škůdcům v obytných, průmyslových, výrobních a zemědělských objektech. Ve 
vnitřních prostorách je zvláště vhodný k aplikaci na stěny místností, do škvír a mezer mezi 
stěnou a podlahou a ve vybavení místností, na rámy dveří a oken. Přípravek má silný 
vypuzovací účinek na rusy a šváby a brání pronikání mravenců dovnitř objektů. Přípravek 
lze používat k hubení dospělců komárů. ukrývajících se ve vegetaci na zahradách, v živých 
plotech, v křovinách a ve vysoké trávě.    
 

Dávkováni a způsob aplikace 
Přípravek CIPEX 10E se před použitím naředí vodou a aplikuje se tlakovým postřikovačem 
v dávce 1 litr naředěné směsi na 15 m2 ošetřené plochy v následujících koncentracích:  
Proti létajícímu hmyzu ve vnitřním prostoru nařeďte přípravek na 0,5 – 1% pracovní 
směs (tj. 50-100 ml přípravku smíchejte s 10 litry vody a dobře promíchejte). Přípravek 
aplikujte na všechna místa a povrchy, kde létající hmyz ve dne usedá a v noci odpočívá. 
Vyšší koncentraci používejte při silnějším zamoření a zejména proti mouchám.   
Proti létajícímu hmyzu ve vnějším prostoru nařeďte přípravek na 0,5 – 1% pracovní 
směs (tj. 50-100 ml přípravku smíchejte s 10 litry vody a dobře promíchejte) a aplikujte na 
vnější stěny budov, dlažbu, pod keře apod. Na vegetaci aplikujte přípravek stejnoměrně v 
takovém množství, aby neodkapával.  
Proti lezoucímu hmyzu ve vnitřních prostorách nařeďte přípravek na 0,5 – 1% pracovní 
směs (tj. 50-100 ml přípravku smíchejte s 10 litry vody a dobře promíchejte). Aplikujte 
postřikem na všechna místa a do všech míst, na nichž se lezoucí hmyz pohybuje nebo se v 



nich skrývá. Vyšší koncentraci použijte při silnějším zamoření a proti rusům a švábům.  
Proti lezoucímu hmyzu ve vnějších prostorách nařeďte přípravek na 0,5 – 1% pracovní 
směs (tj. 50-100 ml přípravku smíchejte s 10 litry vody a dobře promíchejte) a aplikujte na 
vnější stěny budov, chodníky, dlažbu apod.  
 
Přípravek CIPEX 10E lze v koncentraci 2% (200 ml přípravku na 10 litrů vody) aplikovat 
ve formě horkého nebo studeného aerosol.  
 

Balení: Lahve o obsahu 0,5 litru a 1 litr 

Kanistr o obsahu 10 litrů 

 


