
CIMETROL TRIGGER
Přípravek je vysoce účinný na létající  a lezoucí hmyz a jiné členovce jako jsou 
mravenci, brouci, roztoči, švábi, rusi, blechy, komáři, vosy, moli a štěnice.

Mechanismus účinnosti a charakteristika přípravku

Cimetrol Trigger obsahuje tři účinné látky:
cypermethrin: 
syntetický pyrethroid vyznačující se rychlým a reziduálním účinkem. Hmyz usmrcuje kontaktně a okamžitě. 
pyriproxyfen:
růstový regulátor, který zastaví  vývojová stadia hmyzu současně – vajíčka, larvy  i dospělce,  a způsobí tak 
jejich uhynutí před dosažením  dospělosti. Vývoj jedinců, kteří přežili zásah smrtícího cypermethrinu, bude 
přerušen. Vajíčka se nevylíhnou (samice kladou jen sterilní vajíčka obsahující pouze tuk), nymfy se nebudou 
svlékat, nedokončí svůj vývoj v dospělce a velmi brzy uhynou.
geraniol:
přírodní organická sloučenina (hlavní složka růžových a jiných olejů). Kromě vonného efektu se vyznačuje 
dalším insekticidním účinkem a také působí repelentně, zejména na komáry.

Tato „vražedná“ trojkombinace zaručuje vynikající účinnost na všechny druhy hmyzu a členovců  
včetně rezistentních kmenů.

Kde lze  přípravek používat
Přípravek lze aplikovat uvnitř na všechny druhy povrchů, do prasklin a štěrbin, na nábytek, matrace postelí, 
koberce, a do výstelek pelíšků domácích mazlíčků. Přípravek lze používat v bytech, zdravotnických zařízeních,
kancelářích, průmyslových objektech, museích, v  letadlech, lodích, vojenských zařízeních a v dopravních
prostředcích. V drůbežárnách lze přípravek použít proti čmelíkům a broukům v podestýlce. Ve venkovním 
prostoru proti mravencům a vosám. Přípravek ničí i larvální stádia hmyzu.

Jak přípravek používat
Létající hmyz:
aplikujte jemným rozstřikem do prostoru, kde hmyz létá. 
Dávkování: 1 - 4 ml přípravku na 1 m3. 
Lezoucí hmyz:
Aplikujte na povrchy, na kterých se lezoucí hmyz a roztoči vyskytují, do jejich úkrytů a na místa, kam létající 
hmyz usedá.
Dávkování: 20 ml přípravku na 1 m2 plochy tak, aby byl celý ošetřený povrch stejnoměrně zvlhčen.
Pokyny pro hubení štěnic: 
Sundejte všechno povlečení postelí a ihned jej vyperte při teplotě 60°C. Přípravek aplikujte do všech úkrytů 
štěnic. Pozornost věnujte švům a knoflíkovým dírkám na všech stranách matrací. Přípravek aplikujte do kon-
strukcí a rámů matrací a postelí, zejména do škvír, štěrbin a mezer, především v čele postelí. Před položením 
nového povlečení nechte postřik důkladně vyschnou. V případě potřeby se postřik opakuje  asi za 10 dní.
Přípravek mírně zapáchá při aplikaci. Po zaschnutí je ošetřený povrch bez zápachu. Na ošetřených površích 
nezanechává viditelných stop. Pro jistotu doporučujeme postříkat nejdříve malou, nenápadnou plochu a ne-
chat zaschnout. 

Výrobce:
PelGar International Ltd.
Newman Lane, Alton, Hampshire, GU34 2QR, Velká Británie
Telefon: +44(0)1420 80744        
www.pelgar.co.uk

Dodavatel: 
PelGar s.r.o.
Na Výsluní 7/2424, 100 00 Praha 10
Telefon:  274 770 944, 608 923 215,  602 219 959
info@pelgar.cz       www.pelgar.cz 

Před použitím přípravku vždy pozorně pročtěte pokyny na etiketě a bezpečnostním listě (vyžádejte si jej
u distributorů nebo na www.pelgar.cz)
Používejte přípravek bezpečně, dle instrukcí na schválené etiketě.

Cimetrol Trigger je oznámen na Ministerstvu zdravotnictví pod čj. 26818/2021/OBP
Cimetrol je registrovaná ochranná známka PelGar International Ltd., Velká Británie

Obsah:  500 ml

TRIGGER
CIMETROL

CÚčinné látky: cypermethrin 0,10 %   
 pyriproxyfen 0,01 %
 geraniol 0,10%   T

Třísložkový insekticidní sprej
pro hubení obtížného hmyzu

včetně štěnic


