Účinná látka: cypermethrin 6,25% váhově (7,50 gramů v 1 dýmovnici)
Synergující složka: pireronylbutoxid 2,1 % váhově (2,52 g v 1 dýmovnici)

R11:
R36/38:
R43:
R51:
R53:

Vysoce hořlavý.
Dráždí oči a kůži.
Může vyvolat senzibilaci při styku s kůží.
Toxický pro vodní organizmy.
Může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

S1/2: Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí. S13: Uchovávejte odděleně od
potravin, nápojů a krmiv. S15: Chraňte před teplem. S20/21: Nejezte, nepijte ani
nekuřte při používání. S23: Nevdechujte dýmy. S24: Zamezte styku s pokožkou.
S26: Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte a vyhledejte lékařskou pomoc.
S27/28: Po styku s kůží okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení a kůži
opláchnětě velkým množstvím vody a poté vodou a mýdlem. S36/37/39: Používejte
vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle či štítek. S7/47: Uchovávejte obal těsně uzavřený při teplotě nepřesahující 30 °C. S62: Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo
označení.
Cytrol Super SG lze použít v potravinářských provozech na základě povolení
ÚSKVBL ze dne ze dne 16/8/2011 pod čj. 64/2011.
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NÁVOD K POUŽITÍ:
Při použití několika vykuřovacích jednotek Cytrol Super SG
se dýmovnice rozmístí rovnoměrně v asanovaném prostoru.
Každou dýmovnici je třeba postavit na ohnivzdornou podložku.
Před zapálením dýmovnici řádně protřepte, aby se uvolnil její
obsah. Poté odtrhněte kulatou papírovou nálepku na víčku.
Přiloženou prskavku držte za vyčnívající drátěný konec a opatrně
ji vsuňte do otvoru dýmovnice tak, aby z plechovky vyčnívala
pouze zašpičatělá část pyrotechnického povlaku s obnaženým
drátem kolmo vzhůru. Poté zapalte zúžený konec prskavky
zápalkou nebo zapalovačem. Jakmile je zúžený konec zapálen
a začne prskat, vsuňte prskavku urychleně co možná nejhlouběji
do plechovky a zatlačte směrem dolů. Dýmovnice musí vždy celá
vyhořet, je určena pouze pro jedno použití. Do krabičky jsou
vloženy dvě prskavky pro případ, že by se snad jedna dobře
nezapálila.
Pozor: při zapalování postupujeme směrem ke dveřím,
abyste nepracovali v dýmu!
Asanovaný objekt musí být předem mechanicky vyčištěn
a uklizen, přepravníky, elevátory a další manipulační zařízení
se doporučuje před vykuřováním vystříkat přípravkem
Cytrol Forte, Bandit 10 EW nebo Vulcan C. Při vykuřování
musí být celý objekt včetně oken a dveří neprodyšně uzavřen.
Ošetřený prostor zřetelně označte!
Přípravek nesmí být použit jinak než jak je uvedeno
v návodu na použití.
OZNAMOVATEL:
PelGar s.r.o.
Na výsluní 7,100 00 Praha 10
Tel.: 274 770 944, 274 770 063
608 923 215, 602 219 959
Fax: 274 783 078, 274 770 944
E-mail: info@pelgar.cz • www.pelgar.cz
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Vykuřovací jednotka na kubaturu 250 - 500 m3 (lezoucí hmyz, roztoči a skladištní
škůdci) nebo 1000 m3 (létající hmyz) v uzavřených prostorách.

