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ATAK Fumigator
Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené
informace o přípravku.

Účel použití
Insekticid – vodou aktivovaný fumigant pro úplné hubení hmyzu (biocidní insekticid - sk. 18).
Pro profesionální i neprofesionální uživatele. ATAK Fumigator je nový postup pro hubení
hmyzu, snadno použitelný a technologicky inovační. Tato novinka umožňuje zcela vyhubit
hmyz rozptýlením suchého kouře, který se rychle rozšiřuje v ošetřovaných prostorách. Velmi
jemné částečky kouře proniknou do každé škvíry a praskliny a hubí tak i dobře schovaný
hmyz.
ATAK Fumigator má zpožděné rozptýlení aktivní složky - kouř se začne uvolňovat až několik
minut po aktivaci fumigatoru vodou. Díky tomu je použití přípravku velice bezpečné, protože
umožňuje osobě provádějící fumigaci nedostat se do styku s kouřem. Bez nebezpečí požáru či
výbuchu. Účinnost je rychlá a úplná - uvolněný kouř nezanechává na povrchu skvrny ani
zbytky.

Návod na použití
Z prostor určených k ošetření odstraňte veškerá zvířata včetně ryb a neodolné rostliny.
Zavřete všechny dveřní a okenní otvory. Otevřete všechna dvířka, zásuvky atd. uvnitř
ošetřovaného prostoru.
Plastový kelímek umístěte doprostřed plochy, nalijte do něj vodu až do vyznačené úrovně,
odtrhněte hliníkový obal plechovky a plechovku umístěte červenou stranou směrem nahoru.
Kouř se začne uvolňovat nejdříve za 30 sekund. Při ošetřování velkých prostor použijte
několik fumigatorů a jako první aktivujte ty nejvzdálenější od východu.
Během fumigace nesmějí být v ošetřovaných prostorech žádné osoby.
Fumigator nechejte v uzavřeném prostoru působit alespoň 2 hodiny, pro lepší účinek přes noc.
Při vstupu do ošetřených prostor otevřete všechny dveře a okna a důkladně vyvětrejte alespoň
5 minut.

Dávkování
Lezoucí hmyz (šváby, blechy, moli, brouci, pavouci, mravenci, atd.):
jeden 20 g fumigator na 45 m2 nebo 110 m3.
Létavý hmyz (mouchy, komáři, atd.) a prachoví roztoči:
jeden 20 g fumigator na 100 m2 nebo 250 m3.

Časové období potřebné pro biocidní účinek: Okamžitý smrtící účinek.

Pravděpodobné přímé nebo nepřímé nepříznivé vedlejší účinky: Přípravek se nesmí
použít na potraviny, krmiva nebo jako repetent pro zvířata.

Pokyny pro první pomoc
Při nadýchání: Vyvést postiženého na čerstvý vzduch a ponechat jej v klidu a teple.
V případě přetrvávajících potíží konzultovat s lékařem (informujte lékaře, že se jedná o
pyrethroidní insekticid).
Při styku s kůží: Sundat znečištěný oděv a obuv. Zasažené místo důkladně omýt vodou a
mýdlem a důkladně opláchnout vodou.
Při zasažení očí: Okamžitě vyplachovat široce otevřené oči proudem tekoucí vlažné vody
několik minut a konzultovat s lékařem.
Při požití: Okamžitě vyhledat lékaře (informujte lékaře, že se jedná o pyrethroidní
insekticid).

INFORMACE PRO LÉKAŘSKÝ PERSONÁL: Zastavuje fungování nervového systému.
Poraďte se s toxikologickým střediskem.

LÉKAŘSKÁ POMOC:
V situacích kdy je požadována nebo nutná jiná lékařská pomoc než je obsažená
v upozorněních, kontaktujte nejbližší toxikologické středisko:
Klinika nemocí z povolání, Na Bojišti 1, 120 00 Praha 2
Telefonní číslo pro poskytování informací při mimořádných situacích: +420224919293 nebo
+420224915402
Výrobce neodpovídá za škody vzniklé na základě neodborného, předpisům neodpovídajícího
skladování a použití přípravku.
Forma přípravku a účinné látky:
Granulovaný přípravek, účinná látka: 72 g/kg cyfenothrin

nebezepečí
H věty
H315 Dráždí kůži.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P věty
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu
okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte
kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P309+P311 PŘI expozici nebo necítíte-li se dobře: Volejte TOXIKOLOGICKÉ
INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P304+P341 PŘI VDECHNUTÍ: Při obtížném dýchání přeneste postiženého na čerstvý vzduch
a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P391 Uniklý produkt seberte.
P403+P233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P501 Odstraňte obsah/obal podle předpisů.
UPOZORNĚNÍ:
OSOBA POUŽÍVAJÍCÍ TENTO VÝROBEK JE ODPOVĚDNÁ ZA PŘÍPADNÉ
ŠKODY VZNIKLÉ NESPRÁVNÝM POUŽITÍM PŘÍPRAVKU. PRODÁVAT POUZE
V PŮVODNÍM BALENÍ. PO POUŽITÍ NEROZPTYLUJTE OBSAH NÁDOBY DO
OVZDUŠÍ. Zamezte kontaminaci potravin a nápojů při použití. Nepoužívejte v zemědělství.
V případě použití přípravku v obytných prostorách je nutné tyto prostory před návratem
obyvatel důkladně vyvětrat.
Obal: Nepoužitý přípravek nebo prázdný obal se zbytky přípravku ODEVZDAT VE
SBĚRNĚ NEBEZPEČNÉHO ODPADU !
Číslo šarže, datum výroby a datum spotřeby jsou vytištěny na obalu.
Skladování: Skladovat v těsně uzavřených nádobách v chladných, suchých a dobře větraných
prostorách. Uchovávat odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Chránit před vodou a vlhkostí.
Doba použitelnosti: 2 roky od data výroby
Číslo oznámení k uvedení biocidního výrobku na trh: 58539/2009-SOZ-33.5-15.12.2009

Obsah: 20 g
Výrobce:
Kwizda-France S.A., 30 avenue de l'Amiral Lemonnier, 78160 Marly-le-Roi, Francie,
Tel: +33 (0)1 39 16 09 69
Distributor pro ČR:
AgroBio Opava, s.r.o., Arnoštov 192, 747 33 Oldřišov, tel.: +420 553 626 660,
www.agrobio.cz

Postup aplikace:
1.Zavřete všechny dveře a okna. Otevřete všechna dvířka, skříně a zásuvky atd. uvnitř
ošetřovaného prostoru.
Odstraňte nebo zakryjte nádobí a potraviny. Z prostor určených k ošetření odstraňte veškeré
osoby, rostliny, zvířata a ryby (zakryjte akvárium a po dobu fumigace vypněte čerpadlo na
vodu).
2. Fumigator umístěte doprostřed ošetřované místnosti. Odstraňte hliníkový obal plechovky.
3. Nalijte vodu do umělohmotné misky po vyznačenou úroveň (cca 1 cm).
Buďte opatrní, nepřekročte tuto úroveň.
4. Kovovou plechovku vložte do umělohmotné misky červenou stranou směrem nahoru.
Poznámka: Při ošetřování velkých prostor použijte několik fumigatorů a jako první aktivujte
ten nejvzdálenější od východu.
5. Opusťte místnost a zavřete za sebou dveře. Fumigator nechte působit v uzavřeném prostoru
alespoň 2 hodiny, ideálně až 4 hodiny. Při vstupu do ošetřených prostor otevřete všechny
dveře a okna a důkladně vyvětrejte alespoň 5 minut. Postele nepoužívejte alespoň 6 hodin po
fumigaci.
6. Zákaz opakovaného použití obalu. Nepoužitý přípravek nebo prázdný C/HDPE/ALU obal
se zbytky přípravku odevzdejte ve sběrně nebezpečného odpadu.

