
BIOTOLL 25 EC 

Univerzálny insekticíd vo forme emulzného koncentrátu.  
Účinná ochrana pred lietajúcim a lezúcim hmyzom, nezanecháva škvrny a je bez zápachu. 
Prípravok sa používa na dezinsekciu prázdnych skladov v poľnohospodárstve a priemysle, 
divadlách, múzeách, školách, chlievoch a na hospodárstvach. Predĺžené pôsobenie.  
 
Obsahuje:  250 g/l permetrínu (cis:trans=25:75) 3-fenoxybenzyl –3-(2,2-dichlorovinyl)-2-
dimetylcyklopropánkarbamát (CAS: 52645-53-1) 
 
Skupenstvo prípravku: emulzný koncentrát (EC) 
 
PÔSOBENIE:  
Biotoll  25 EC je kontaktný a žalúdočný insekticíd s predĺženým pôsobením (2-3 týždne), stály na 
svetle.     
Prípravok je účinný na: hmyz (Sitophilus sp.). Oryzaephilus sp., Rizopherta dominica F., Cryptolestes 
sp., šváb obecný (Blatella orientalis L), rus domový (Blatella germanica L.), Stomoxys calcitrans, 
mucha domáca (Musca domestica L.) 
 
PRED POUŽITÍM SI POZORNE PREČÍTAJTE NÁVOD ! 

 
NÁVOD NA POUŽITIE: 
Prípravok sa používa v koncentrácii 0,4 až 0,6% proti škodcom v skladoch, v koncentrácii 0,3 až 0,4% 
proti švábom. Množstvo vody prispôsobiť ošetrovanému povrchu: drevený povrch: 3-5 l vody /100m2,  
betónový povrch: 5-10 l vody /100m2, neabsorbujúce povrchy (dlaždice): 3 l vody /100m2. 
Prípravok zmiešať podľa návodu s vodou a na vybraný povrch naniesť striekaním.  

Potravinárske a krmovinárske výrobky neošetrovať bezprostredne (zvyšky v krvi). V ošetrených 
priestoroch možno potraviny skladovať až po uplynutí troch dní (po vyvetraní). 
 
ZNAKY OTRAVY A PRVÁ POMOC: 
Pri otrave permetrínom sa môže objaviť hyperaktivita, konvulzia, paralýza a zástava dychu. Pri 
náhodnom vdýchnutí nie sú škodlivé účinky. Pri kontakte s pokožkou je potrebné oplachovanie vodou 
a mydlom. Pri požití dávajte postihnutej osobe piť vodu a vyhľadajte lekársku pomoc. Liečenie je 
symptomatické. Liečbu postihnutého je možné konzultovať s Národným toxikologickým informačným 
centrom: Limbová 5, 833 05 Bratislava, tel.:00421 2 54 77 41 66,fax:00421 2 54 77 46 05 
 
Skladovanie: 
Skladovať v suchých, chladných priestoroch, mimo potravín, nápojov a krmív pre zvieratá. 
Skladovať pri teplotách nad 5 °C, pod 35 °C. Uchovávať v pôvodnom balení, mimo dosahu 
detí. 
 
Likvidácia: 
Používateľ musí prázdnu nádobu, zvyšky nespotrebovaného prostriedku alebo prostriedok, ktorému 
uplynula lehota použitia, odovzdať osobe oprávnenej na zber alebo likvidáciu nebezpečného odpadu. 
Postupovať musí v súlade s legislatívou na ochranu životného prostredia, ktorá upravuje nakladanie 
s nebezpečným odpadom. Zvyšky prostriedku a obalov sa nesmú dostať do stojatých a tečúcich 
povrchových vôd.    
 
Symboly:  
Xn a N 
 
R 20/21/22 – Škodlivý pri vdýchnutí, pri kontakte s pokožkou a po požití.  
R 36/38 – Dráždi oči a pokožku.   
R 50/53 – Veľmi jedovatý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky 
vo vodnej zložke životného prostredia.  
R 57 – Jedovatý pre včely.  
 
S 2 – Uchovávajte mimo dosahu detí.  
S 13 – Neuchovávať v blízkosti potravín, nápojov a krmív.  



S 20/21 – Pri použití nejedzte, nepite a nefajčite.  
S 24/25 – Zabráňte styku s pokožkou a očami.  
S 36/37/39 – Noste vhodný ochranný odev, rukavice a ochranné prostriedky na oči/tvár.  
S45 – Pri úraze alebo nevoľnosti okamžite vyhľadajte lekára. Podľa možnosti ukážte 
označenie na obale.  
S 60 – Látku/prípravok a obal odstrániť ako nebezpečný odpad.   
S61 -   Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Oboznámte sa so špeciálnymi 
inštrukciami/kartou bezpečnostných údajov.   
 
 

 
Druh použitia: na všeobecné a profesionálne použitie.  
 
Regis. Č.: 
 
Obsah: 100 ml, 1000 ml 
Dátum použitia: 3 roky 
 
Dátum použitia a č. šarže sú uvedené na obale. 

 
Výrobca: UNICHEM d.o.o., Sinja Gorica 2, Vrhnika 
Tel.: 01 7558 150, fax: 01 7558 155 
 
Dovozca:UNICHEM AGRO CZ s.r.o., Praha, tel:  00420 257326556; e-mail: unichem-agro-
cz@volny.cz 
 
 
 
 
 
 


