Solfac EW 050
Insekticídny prípravok pre profesionálne použitie vo forme makro-emulzia (olej-voda) určený na ničenie
škodlivého a obťažujúceho hmyzu v bytoch, obchodoch, zdravotníckych zariadeniach, kanceláriách,
priemyselných a potravinárskych prevádzkach, ako aj v objektoch živočíšnej výroby a v iných priestoroch,
kde sa môže vyskytovať hmyz.

Účinná látka
Obsah:

cyfluthrin

50 g/l

Prípravok obsahuje nebezpečnú látku cyfluthrin (EC 269-855-7) a benzínové rozpúšťadlo (ropné), ľahké
aromatické (EC 265-199-0).

Výstražné slovo: POZOR
Výstražné upozornenia
H317
H410
EUH401

Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí a
životné prostredie.

Bezpečnostné upozornenia
P280
Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranne okuliare/ochranu tvare.
P333+P313
Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku
pomoc/starostlivosť.
P501
Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi.

Držiteľ registrácie: Bayer s. r.o., Siemensova 4, 155 00 Praha 5, ČR, tel. 00420 266 101 111
Vyrába: Bayer SAS, 16, rue Jean-Marie-Laclair, 69009, Lyon, Francúzsko
Registračné číslo CCHLP: bio/45/D/07/CCHLP
Dátum výroby: uvedený na obale
Číslo šarže: uvedené na obale
Balenie: 1 l (HDPL fľaše)
Doba spotreby: 3 roky od dátumu výroby

Bezpečnostné opatrenia
Pri práci s prípravkom používajte respirátor s filtrom proti parám a plynom (EN 140) typ A alebo ekvivalent,
nitrilové rukavice (min. hrúbka 0,4 mm), ochranné okuliare (EN 166), ochranný pracovný odev typ 3 a gumené
topánky.
Pri práci nejedzte, nepite a nefajčite . Po práci si dôkladne umyte ruky a tvár teplou vodou a mydlom.
Z ošetrovaných objektov odstráňte nebalené potravinárske suroviny a výrobky. Balené suroviny v mieste
postreku zakryte. Pracovné stoly, stroje, nádoby pred zásahom prikryte a po vykonanej asanácii riadne umyte.
Pri postreku v objektoch živočíšnej výroby je nutné sa vyvarovať priamych zásahom hospodárskych zvierat.
Je zakázané ošetrovať krmivá a zdroje pitnej vody. Po aplikácii je nutné umyť žľaby, napájačky a plochy na
uloženie krmiva.
Pokiaľ sa prípravok dostane do ohniska požiaru zabezpečte, aby kontaminovaná voda z hasenia nemohla uniknúť
z priestoru požiariska do okolia a najmä, aby nemohla preniknúť do verejnej kanalizácie, zdrojov spodných vôd a
recipientov povrchových vôd.
Vhodné hasiace prístroje: CO2, penové a práškové hasiace prístroje, voda vo forme vodnej hmly. Nepoužívajte
vodný prúd. Pri horení sa uvoľňujú toxické plyny – používajte dýchací prístroj.
Karta bezpečnostných údajov je na žiadosť profesionálneho užívateľa k dispozícii u predajcu.

Návod na použitie
Mechanizmus účinku
Pôsobí ako kontaktný insekticíd vo veľmi krátkom čase a má dlhú reziduálnu účinnosť (v závislosti na ošetrenom
druhu povrchu a použitej koncentrácii) 6 i viac týždňov. Účinná látka sa neodparuje. Je odolná voči pôsobeniu
svetla a tepla, je bez zápachu a nezanecháva viditeľné stopy na ošetrených plochách a nepôsobí korozívne. Má
dobrý vydražďovací účinok na hmyz.

Spektrum účinnosti
Ničí dospelé a larválne štádia hmyzu. Používajte na ničenie rusov, švábov, svrčkov, pavší, ploštíc, ôs, múch
(nepôsobí na populáciu rezistentnú na pyretroidy), mravcov, rôznych škodlivých chrobákov, molí, komárov,
bĺch i švehiel a ďalších druhov škodlivého a obťažujúceho hmyzu. Pôsobí aj na niektoré ďalšie článkonožce –
pavúky a kliešte.

Príprava postreku
Pred použitím obsah fľaše dôkladne pretrepte.
Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže aplikačného prístroja, vopred naplneného 1/4 vypočítaného
množstva vody. Doplňte nádrž na celkový objem a dôkladne premiešajte. Pripravený roztok je nutné spotrebovať
do 4 – 6 hodín. Ak sa s postrekovačom prestane pracovať, je potrebné roztok pred ďalším použitím premiešať.
K reziduálnemu postreku sa použijú bežné ručné alebo motorové postrekovače. Optimálny tlak je 2 – 3 bary.
K priestorovému postreku sú vhodné termomechanické alebo ULV generátory.

Dávkovanie
Reziduálny postrek
Lezúci hmyz : 80 ml prípravku / 10 l vody
Lietajúci hmyz: 60 ml prípravku / 10 l vody
V oboch prípadoch aplikujte 50 ml roztoku na 1m2 ošetrovaného povrchu. Na ošetrenie veľmi poréznych
povrchov je potrebné zvýšiť dávku na 100 – 130 ml/ m2.
Vykonávajte celoplošný alebo pásový (bariérový) postrek. Pri likvidácii švábovitého hmyzu vykonávajte pásový
postrek okolo všetkých vstupov do miestnosti, pozdĺž stien, okolo výleviek a umývadiel, dresov, vaní,
chladničiek, rozvodov vody a tepla. Proti plošticiam aplikujte suspenziu do konštrukcií postelí, nábytku,
za obrazy a pod. Proti blchám ošetrujte celoplošne podlahy (najmä drevené), koberce, pásy pozdĺž stien a miesta,
kde sa zdržujú domáce zvieratá. Proti lietajúcemu hmyzu sa ošetrujú miesta, kde sa hmyz zhromažďuje (okenné
rámy, hrady, slnečné steny a pod.). Opakovanie je potrebné vykonať v závislosti na vývojovom cykle
jednotlivých druhov tak, aby boli zasiahnuté i ďalšie populácie.
Priestorový postrek (aerosól)
Lezúci a lietajúci hmyz : 100 ml prípravku/ 900 ml vody a aplikujte v dávke 1000 ml/ 1000 m3.

Pred aplikáciou zatvorte okná, dvere, ventilátory a utesnite otvory. Nechajte ich zatvorené najmenej 60 minút
po aplikácii. Zabezpečte rovnomerné rozptýlenie aerosólu v priestore, hlavne do možných úkrytov hmyzu.
U lietajúceho hmyzu opakujte podľa potreby v niekoľkodenných intervaloch.

Prvá pomoc
Po požití: NEVYVOLÁVAJTE zvracanie. Nebezpečenstvo preniknutí produktu do pľúc pri zvracaniu.
Vypláchnite si ústa. Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc alebo strediska pre pomoc postihnutým otravou.
.

Po nadýchaní: Zabezpečte pobyt na čistom vzduchu, pokoj a teplo. Vyhľadajte lekárske ošetrenie.
Po zasiahnutí očí: Oči ihneď vymývajte prúdom vody po dobu 10 – 15 minút (po 5 min. odstráňte kontaktné
šošovky pokiaľ sú používané). Vyhľadajte očné vyšetrenie ak podráždenie pretrváva.
Po zasiahnutí pokožky: Zasiahnutý odev ihneď vyzlečte. Postihnuté miesto okamžite umyte mydlom a veľkým
množstvom ( teplej ) vody. Aplikujte olej alebo pleťové mlieko s vitamínom E. Vyhľadajte lekárske ošetrenie ak
obtiaže pretrvávajú.
Liečbu postihnutého môže lekár konzultovať s Toxikologickým informačným centrom v Bratislave, tel. č.
02/54774166.

Skladovanie
Prípravok skladujte pri teplotách 5 - 30C v originálnych neporušených obaloch, v suchých, uzatvorených
a dobre vetrateľných skladoch, oddelene od potravín, krmív, hnojív, liekov a dezinfekčných prípravkov
a prázdnych obalov od týchto látok.

Zneškodnenie obalov
Prázdne obaly od prípravku po dôkladnom vypláchnutí (aspoň 2x vodou) a znehodnotení spáľte v schválenej
spaľovni. Oplachové vody použite na prípravu postrekového roztoku. Prípadné zvyšky prípravku po nasiaknutí
do horľavého materiálu (piliny) spáľte rovnako v schválenej spaľovni. Použité aplikačné zariadenie po skončení
práce vypláchnite čistou vodou, prípadne môžete použiť vodu s prídavkom bežného saponátu.

