KRETOX BARIERA NOVÝ

Prostředek ve formě kapalného koncentrátu určený
k odpuzování krtků v oblastech, kde je krtek nežádoucí: travnaté sportovní zařízení, zatravněné hydrotechnické konstrukce, zelené plochy.
Přípravek je určen pro neprofesionální použití.
Číslo k uvedení biocidního výrobku na český trh
MZDR 46516/2017/SOZ.
Účinná látka: pyrethriny a pyrethroidy - 1 g/l
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.
P501 Odstraňte obsah/obal do autorizovaného zařízení na likvidaci nebezpečného odpadu.
Skladování: Skladovat v původním obalu ve větraném a suchém prostoru, při mírné teplotě (ne méně
než 5°C a ne vyšší než 30°C). Neskladovat s potravinami, nápoji ani krmivem pro zvířata. Uchovávejte
mimo dosah dětí.
Přípravek používejte jen podle návodu!
Distributor do ČR: SBM Life Science s.r.o., Bucharova 2657/12, 158 00 Praha 5, tel. 226 226 346
Výrobce: ZPUH BEST – PEST Małgorzata Świętosławska, Jacek Świętosławski Spółka Jawna (veřejná
společnost), ul. Moździerzowców 6 b, 43-602 Jaworzno,
Polsko; Tel: +48-32 617 75 71; fax +48 32 615 00 07
Číslo šarže a datum výroby: uvedeno na obalu.
Doba použitelnosti: 3 roky
Množství v balení: 500 ml
Způsob použití:
• Přesně stanovit potřebné množství pracovní tekutiny (emulze) a to v poměru 100 ml tekutiny na 5 L
vody na 100 m² plochy, která má být chráněna.
• Postříkejte chráněnou plochu půdy připravenou
emulzí. Postřik se nejlépe používá po dešti.
Pokud je půda před postřikem suchá, je třeba ji
nejdříve zalít velkým množstvím vody. Následně
aplikujte připravený postřik.
• Po postřiku opětovně zalévat půdu asi 15 minut.

Doba od aplikace přípravku k biocidnímu efektu: 7 dní
po aplikaci.
Bezpečnostní opatření:
• Vyhněte se kontaktu s kůží a očima.
• Při stříkání používejte ochranný oděv, rukavice
a ochranné brýle.
• Po ošetření umyjte obličej a ruce vodou a mýdlem.
• Neznečišťovat přípravkem vodní nádrže a vodní zdroje.
Nakládání s odpady: Produkt a obal odstraňte jako
nebezpečný odpad. Předejte do autorizovaného zařízení na likvidaci nebezpečného odpadu.
Manipulace s obaly a obalovými odpady po
výrobku: Prázdné, čisté obaly předejte autorizovanému zařízení.
Přímé a nepřímé vedlejší účinky použití: V případě kontaktu s očima může způsobit podráždění
a zarudnutí; při dlouhodobém kontaktu s pokožkou:
podráždění, zarudnutí, alergické reakce; po požití:
nevolnost, zvracení.
První pomoc:
Při nadýchání: v případě expozice poskytněte čerstvý vzduch. Při styku s kůží: omýt pokožku vodou
a mýdlem. Při zasažení očí: vypláchnout oči čistou
vodou, udržovat přitom otevřená víčka minimálně 10
minut. V případě přetrvávajícího podráždění poradit
se s očním lékařem. Při požití: důkladně vypláchnout
ústa vodou. V případě nevolnosti se obraťte na svého lékaře, ukažte štítek přípravku.
Informace o první pomocí pro lékaře:
Aplikovat příznakovou léčbu.
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: +420 224 919 293 nebo +420 224
915 402
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