
 

TECHNICKÉ INFORMACE 
Informace pro profesionální uživatele 

BLATTOXUR® FORTE  
Číslo povolení: MZDR 57876/2016/SOZ 
 
Insekticidní přípravek ve formě emulgovatelného koncentrátu, určený k ředění vodou a 
k aplikaci postřikem, nebo ve formě horkého nebo studeného aerosolu, s rychlou účinností a 
dlouhodobou residuální účinností 
 
Složení, 100 g přípravku obsahuje:  
Technický tetramethrin                   13,5 g (143,10 g/l) 
Technický permethrin (25/75)          6,8 g (72,08 g/l) 
Technický piperonyl butoxid          67,8 g (718,68 g/l) 
Ko-formulanty                                 do 100 g 
 
Charakteristika 
BLATTOXUR® FORTE je emulgovatelným insekticidním koncentrátem, s rychlou a 
dlouhodobou účinností na škodlivé členovce, jako jsou mouchy, komáři, rusi, švábi, brouci, 
zavíječi, blechy, štěnice apod.  Přípravek  BLATTOXUR® FORTE může být použit na všech 
místech, kde se škůdci vyskytují a při tom  ohrožují zdraví lidí, obtěžují, působí ekonomické 
ztráty, nebo jiným způsobem škodí. Může to být v bytech, zdravotnických zařízeních, 
prodejnách a v jiných provozovnách a výrobnách, v objektech živočišné výroby, ve veřejném 
prostoru apod.  
 
Použití v praxi 
BLATTOXUR® FORTE nařeďte vodou a aplikujte postřikem na stropy a stěny místností a 
na všechny povrch, na které sedá létající hmyz a na podlahy, do koutů a do všech škvír, 
prasklin a úkrytů a na všechny povrchy, na nichž se pohybuje lezoucí hmyz. Doporučené 
ředění je 5 – 10 ml přípravku BLATTOXUR® FORTE do každého litru vody (tj. 50 – 100 ml 
přípravku do 10 litrů vody). Namíchaná pracovní směs se aplikuje postřikem, za použití 
běžných postřikovačů. 
Přípravek  BLATTOXUR® FORTE může být naředěn vodou na 2% směs (200 ml přípravku 
na 10 litrů vody) a aplikován ve formě horkého nebo studeného aerosolu (ULV) v dávkách 
0,5-1litr pracovní směsi na hektar venkovní plochy, nebo 0,5 – 2 litry pracovní směsi na 1000 
m3 vnitřního prostoru.  
 
Dávkováni a způsob aplikace 
Létající hmyz: smíchejte 50 ml přípravku BLATTOXUR® FORTE s 10 litry vody. 
Pří aplikaci proti komárům ukrytým ve vegetaci aplikujte naředěný přípravek v takovém 
množství, aby z vegetace neodkapával.  
 
 
 
 



Lezoucí hmyz: smíchejte 100 ml přípravku BLATTOXUR® FORTE s 10 litry vody. 
 
V  objektech živočišné výroby a chovech  zvířat může být přípravek aplikován jen bez jejich 
přítomnosti. Zvířata se můžou vrátit až po zaschnutí ošetřených povrchů nebo vyvětrání 
aerosolů. 
 
Balení: 1 litrové lahve v krabicích po 6 kusech 
             Kanystry 5 l.   
 
 
 
 
 

 
 
 


