
 
MASTERCID MICRO 

Mikroenkapsulovaný koncentrovaný insekticid-akaricid 

Pro domácí, veřejné a profesionální použití 

MASTERCID MICRO 

Složení 

100 g přípravku obsahuje 

(±)-cis/trans-cypermethrin (40/60) ………………………..8 g 

Piperonylbutoxide…………………………………………….6 g 

Tetramethrin……………………………………………………2 g 

Koformulanty do………………………………………...... 100 g 

 

VAROVÁNÍ 

 
Obsahuje: 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on 

 

Standardní věty o nebezpečnosti: Může vyvolat alergickou kožní reakci. Podezření na 

vyvolání rakoviny. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.  

Pokyny pro bezpečné zacházení: Uchovávejte mimo dosah dětí. Před použitím si 

přečtěte údaje na štítku. Před použitím si obstarejte speciální instrukce. Nepoužívejte, 

dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim. Zamezte 

vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Kontaminovaný pracovní oděv 

neodnášejte z pracoviště. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné 

rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým 

množstvím vody a mýdla. PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou 

pomoc/ošetření. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou 

pomoc/ošetření. Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte. Uniklý 

produkt seberte. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal odevzdáním ve sběrně 

nebezpečných odpadů. 
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Číslo šarže… viz. na obalu 

Doba skladování: 2 roky za normálních podmínek 

 

Čistý obsah: 1-2-5-10-25-50-75-100-125-150-200-250-500-750-1000 ml 

                        2-5-10-20-25 l pro profesionální použití 

NEPRODEJNÉ BEZ OBALU 

PRÁZDNÉ OBALY NEODHAZUJTE DO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

NEPOUŽÍVEJTE OBAL OPAKOVANĚ 
 



 
UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte v koncentrované formě: řiďte se pokyny výrobce. 

Během používání neznečišťujte potraviny, nápoje nebo nádoby používané k 

uchovávání potravin – Po manipulaci a v případě kontaminace důkladně omyjte 

mýdlem a vodou – Pokud je produkt používán na místě, kde dlouze pobýváte 

nebo v ložnicích, důkladně prostor vyvětrejte. V případě zootechnického ošetření 

zvířata během aplikace vyveďte. Nepoužívejte v zemědělství. 

 

PRVNÍ POMOC: Farmakodynamický účinek účinných látek: blokování přenosu nervových 

vzruchů. Upozornění: Konzultujte s Toxikologickým informačním centrem. 

 

 

CHARAKTERISTIKA: Mastercid MICRO je koncentrovaný mikroenkapsulovaný 

insekticid-akaricid ve vodné bázi, s širokým spektrem a dlouhodobým reziduálním 

účinkem. Piperonyl butoxide působí synergicky na další účinné látky, které mají 

rychlý účinek tzv. knock-down efekt (tetramethrin) a zároveň působí residuálně 

(cypermethrin). Residuální účinek je také zesílen mikroenkapsulací. Pomocí této 

metody jsou účinné látky uzavřené v mikrokapsulích and jsou pomalu uvolňovány. 

Dvojitým účinkem přípravku Mastercid MICRO dochází k eliminaci přítomného hmyz 

v době ošetření a zabraňuje výskytu dalších zamoření po dobu alespoň 2-3 týdnů. 

 

POUŽITÍ: 

Mastercid MICRO je vhodný pro boj proti široké škále hmyzu: létající hmyz, jako jsou 

komáři, tygří komáři, mouchy, můry atd. lezoucí hmyz, jako jsou švábi, mravenci, 

potemníci apod, Působí také proti klíšťatům a čmelíku kuřímu (Dermanyssus gallinae 

etc.). 

Mastercid MICRO lze s výhodou použít při hubení škůdců v civilních, průmyslových, 

hospodářských, městských oblastech, příměstských oblastech, domech, školách a 

školkách, kasárnách, tělocvičnách, divadlech, kinech, čekárnách stanic a letišť, 

letoviscích, potravinářských společnostech, kempech, jídelnách, restauracích, 

hotelech, nemocnicích, pečovatelských domech, domovech důchodců, 

skladech a obchodech s potravinářským zbožím, stájích, útulcích, skladech a 

prostorech pro výrobu a skladování cigaret a tabáku, průmyslových prostorech 

obecně, přístavech,  dopravních prostředcích. Jeho použití v zelených zahradách, 

trávnících, okrasných keřích, živých plotech, v alejích a ve veřejných a 

soukromých zahradách se doporučuje pro kontrolu komárů. 

 

 



 
 

ZPŮSOB APLIKACE: 

Mastercid MICRO lze distribuovat pomocí tlakových čerpadel (ručních nebo 

elektrických), atomizerů, nebulizerů atd. v poměru 1 litr směsi každých 10-15 metrů 

povrchu. 

Vnitřní prostory: stříkejte zejména po obvodové zdi prostoru, na soklové lišty, rohy a 

štěrbiny, zadní stranu nábytku, kuchyně, trouby, chladničky, odpadní místa, toalety 

a tam, kde je očekávaná přítomnost nebo průchod hmyzu.  

Venkovní prostory: aplikujte na zdi, okna, parapety, okapy, ploty, úložiště odpadu. 

Aby se zabránilo opětovnému zamoření vnitřku, je vhodné produkt stříkat po 

celém vnějším obvodu až do vzdálenosti metru a stěny do výšky asi 1 m. 

 

DÁVKOVÁNÍ: 

Létající hmyz: V závislosti na zamoření zřeďte 5-10 ml na litr vody (0,5–1 %). Zvýšená 

dávka je určena pro kontrolu hmyzu. V průběhu postřiku zelených ploch pro kontrolu 

komárů je vhodné zajistit rovnoměrné smáčení vegetace. 

Lezoucí hmyz a roztoče: zřeďte na 1–3 % (10–30 ml na každý litr vody) v závislosti na 

rozsahu zamoření a hmyzu, proti kterému se má bojovat. Vyšší dávka je určena pro 

postřik švábů a postřik savých povrchů. Nepřekračujte doporučené dávky. 

Mastercid MICRO lze také smísit na 3-5 % s rozpouštědly na bázi glykolu (300-500 ml 

v 10 litrech rozpouštědla) pro použití s nebulizačním zařízením (studená mlha) nebo 

pomocí termonebulizéru v 0,5- 1 litr roztoku na hektar plochy nebo 0,5-2 na 1000 

metrů krychlových prostředí. 

Použití Mastercid MICRO pomocí speciálních zařízení (např. mlhových děl) je 

povoleno pouze profesionálním uživatelům. 

UPOZORNĚNÍ: Výrobní společnost nepřebírá žádnou odpovědnost za škody na 

osobách nebo na majetku, které mohou vzniknout v důsledku nesprávného použití 

přípravku. Kdo produkt používá, odpovídá také třetím stranám. 

 


