ETIKETA

KONTAKT
Insekticíd pre komunálnu hygienu, požerový, kontaktný, širokopásmový, insekticídny prípravok
v úprave mikroemulzného vodného koncentrátu na ničenie škodlivého hmyzu.
Účinná látka: 50 g/l cypermethrinu
150 g piperonylbutoxidu ( ako synergikum ) v 1 l prípravku
Upozornenie:
PRE VČELY ŠKODLIVÝ!
PRE DOMÁCE, HOSPODÁRSKE A VOĽNE ŽIJÚCE ZVIERATÁ RELATÍVNE NEŠKODNÝ!
CHRÁŇTE PRED MRAZOM!

S vety
S 1/2
S 20/21
S 36/37/39

Uchovávajte mimo dosahu detí a uzamknuté!
Pri používaní nejedzte, nepite ani nefajčite!
Noste vhodný ochranný odev, rukavice a ochranné prostriedky
na oči/tvár

R - Vety
R 10
Horľavý
R 20/21/22 Škodlivý pri vdýchnutí, pri kontakte s pokožkou a po požití!
R 36/37/38 Dráždi oči, dýchacie cesty a pokožku
R 50
Veľmi jedovatý pre vodné organizmy!
Vyrába: AGROCHEMIX, Moravská 3, 831 03 Bratislava, výrobňa Sereď, Niklová ul.
Držiteľ registrácie: AGROCHEMIX, Moravská 3, 831 03 Bratislava
Registračné číslo CCHLP: bio336/D/03/4/CCHLP
Dátum výroby:
Balenie: 250, 1000 ml v PE obale
Dátum spotreby: 24 mesiacov od dátumu výroby
Pôsobenie prípravku: KONTAKT na báze účinnej látky cypermethrin patrí medzi fotostabilné,
syntetické pyretriody. Účinkuje ako požerový a dotykový jed. Neobsahuje rozpúšťadlá, je
formulovaný ako vodný koncentrát účinnej látky. Nezanecháva viditeľné stopy na ošetrenom povrchu
ani zápach v uzavretých priestoroch. Pri jemno rozptylovom postreku a do 30 minút po ňom mierne
dráždi dýchacie cesty. Pri aplikácii treba použiť predpísané ochranné prostriedky.
Návod na použitie: Prípravok je určený na ničenie širokého spektra hmyzu v domácnostiach,
administratívnych budovách, v potravinárskych prevádzkach, v skladoch, nemocniciach a pod. (
švábovitý hmyz, mravce farao, muchy, komáre, blchy, vši, pavúky, ploštice a pod. )
V prípade kalamitných situácií je možné prípravok použiť na komáre vo voľnej prírode.
KONTAKT aplikujte postrekom na všetky povrchy, okrem miest, ktoré nesmú prísť do styku s vodou
( elektrická inštalácia pod napätím, nezabalené potraviny a krmivá )
Kuchynský riad, nezabalené potraviny, hračky a osobné potreby je nutné pred postrekom dostatočne
chrániť ( zabaliť, zakryť ). V prípade, že dôjde ku kontaminácii, po zásahu je potrebné ich umyť teplou
vodou.

Dávkovanie:
koncentrácia prípravku

množstvo KONTAKT-u
na 10 l vody

slabšie zamorenie

0,5 %

50 ml

silné zamorenie

1%

100 ml

ÚLV aplikácia

5–7%

500 – 700 ml

komáre v prírode

0,8 – 2,0 l/ha

Na každý m2 ošetrenej plochy aplikujte 50 ml aplikačného roztoku, t.j. 1 l na 20 m2. Aplikáciu
vykonajte bežnými postrekovačmi. Pri jedno rozptylových postrekovačoch, ktoré rovnomerne ošetrujú
povrch menším množstvom kvapaliny ako je 50 ml/m2, postrek opakovane prekrývať alebo úmerne
zvýšiť koncentráciu aplikačného roztoku.
Príprava postrekovej kvapaliny: Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádoby postrekovača
naplnenej do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte na požadovaný objem.
Upozornenie: KONTAKT pred riedením musí mať teplotu aspoň 12 °C
Bezpečnostné opatrenia:
Prípravok je horľavinou II. triedy nebezpečnosti. S vodou tvorí mikroemulziu. Vzniknutý požiar haste
hasebnou penou. Vodu použite len výnimočne vo forme mierneho zamlhovania v tých prípadoch, ak je
zaručené, že kontaminovaná voda neprenikne do zarybnených vôd, verejnej kanalizácie a nezasiahne
zdroje spodných ani recipienty povrchových vôd.
Pri zásahu proti požiaru použite izolačné dýchacie prístroje, pretože pri horení môže dochádzať k
vzniku toxických splodín !
Prvá pomoc:
Po požití: po náhodnom požití dajte 0,5 l vlažnej pitnej vody s niekoľkými tabletkami medicinálneho
uhlia a vyvolajte zvracanie. Ak je postihnutý v bezvedomí zvracanie nevyvolávajte!
Po zasiahnutí očí: vyplachujte prúdom čistej vody po dobu 20 min. a urýchlene vyhľadajte lekárske
ošetrenie!
Po zasiahnutí pokožky: zasiahnuté miesto umyte mydlom a teplou vodou.
Po nadýchaní: dopravte postihnutého na čistý vzduch, zabezpečte pokoj a teplo, rozopnite
postihnutému odev na hrudníku.
Vo všetkých prípadoch otravy, alebo podozrenia z otravy privolajte ihneď lekára, ktorého informujte o
prípravku, poskytnutej prvej pomoci a v prípade potreby informujte lekára o telefónnom čísle
Národného toxikologického informačného centra v Bratislave, tel.: 02/5477 4166.
Skladovanie:
Prípravok skladujte v uzavretých, originálnych obaloch, v uzamknutých, suchých a dobre vetrateľných
skladoch pri teplotách +5 až +20 °C oddelene od potravín, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov,
horľavín a obalov od týchto látok.
Chráňte pred mrazom a priamym slnečným svetlom. Pri správnom skladovaní v pôvodných
neporušených obaloch je doba použiteľnosti prípravku 2 roky od dátumu výroby.

Zneškodnenie obalov a zvyškov:
Prázdne obaly od prípravku po dôkladnom vypláchnutí teplou vodou (aspoň dvakrát) a znehodnotení
odovzdajte do zberu na recykláciu alebo spáliť v schválenej spaľovni vybavenej dvojstupňovým
spaľovaním s teplotou 1200 až 1400 °C v druhom stupni a čistením plynových spalín. Rovnakým
spôsobom zneškodniť nepoužité zvyšky prípravku po prípadnom nasiaknutí do horľavého materiálu (
piliny ).

