ETIKETA
SUPER MRAVEC
Rýchly kontaktný granulovaný insektícidný účinný prípravok na zneškodnenie mravca
domáceho / Lasius Emarginatus /.
Zloženie: Alfa-cypermetrín, obsah 2,0 %. Množstvo účinnej látky 20 g / kg.
expandovaný perlit
Názov látky v prípravku na základe, ktorej bol prípravok zaradený do kategórií
nebezpečenstva :
Alfa-cypermethrin CAS č. : 67375-30-8, EC č. : 257-842-9
Symbol a klasifikácia :
Veľmi toxický pre vodné organizmy
s dlhodobými účinkami.

Pozor

Pre ľudský organizmus dráždivý

Pozor

UPOZORNENIE:
H 302 Škodlivý po požití
H 315 Dráždi pokožku
H 317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu
H 335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest
H 400 Veľmi toxický pre vodné organizmy
H 410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami
P102 Uchovávajte mimo dosah detí
P234 Uchovávajte len v pôvodnom obale
P262 Zabráňte styku s očami, pokožkou alebo odevom
P270 Pri používaní tohto výrobku nejedzte, nepite ani nefajčíte
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia
P301/313/331 Pri požití, nevyvolávajte zvracanie, okamžite volajte lekársku pomoc
P314 Ak sa dobre necítite, vyhľadajte lekársku pomoc
CHRÁŇTE PRED DEŤMI A NEPOUČENÝMI OSOBAMI ! PRÍPRAVOK PO UŽÍVAJTE
PODĽA NÁVODU NA POUŽITIE !
NÁVOD NA POUŽITIE :
Miesta, kde sa mravce zdržujú treba mierne posypať. Mraveniská v záhradách, sadoch
a predzáhradkách zrovnať a posypať prípravkom.
ÚČINOK : Hmyz pri dotyku stráca orientáciu ,odumiera nervová sústava. Asi po 30 min.
hmyz hynie.
PRVÁ POMOC :
- pri požití , nevyvolávať zvracanie, vypláchnuť ústa a vypiť 200-300ml vody, okamžite
vyhľadať lekársku pomoc.
V prípade potreby lekár môže konzultovať s Toxikologickým informačným centrom v

Bratislave, tel. : 02 547 741 66
po kontaminácií očí – vypláchnuť veľkým množstvom prúdom čistej vody aspoň 15
min, vyhľadať lekársku pomoc
po zasiahnutí pokožky, umyť dostatočným množstvom vody
SKLADOVANIE : Skladovať v originálnom neporušenom obale na suchom mieste,
oddelenom od potravín, liekov, nápojov, krmív a dezinfekčných prostriedkov pri teplote do
30o C.
Doba použiteľnosti pri dodržaní podmienok skladovania je 24 mesiacov od dátumu výroby.
ZNEŠKODNENIE : Obal po vyprázdnení odovzdajte do separovaného zberu !
Vyrába a dodáva :

CHEMOBAL, s.r.o.
Malý Jatov 708, 941 09 JATOV
Tel. 00421 903234883

Číslo registrácie : bio/564/D/14/1/CCHLP
Obsah :
1 ks / 8 g
Dátum výroby :

