
Aqua K-Othrine 

Insekticídny koncentrát vo forme vodnej emulzie (olej, voda) pre profesionálne použitie  na ničenie komárov a 

múch. Prípravok sa aplikuje vo forme aerosólu. 

Účinná látka: deltamethrin    20 g/l 

 

Prípravok obsahuje tieto nebezpečné látky:  deltamethrin  (EC 258-256-6), benzínové rozpúšťadlo (ropné) (EC 265-

198-5) a oktadekán-1-ol, ethoxylovaný (EC 500-017-8).  

 

 

                                                            

 

   

NEBEZPEČENSTVO 

 

H302 Škodlivý po požití. 

H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest. 

H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. 

H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. 

P280 Noste ochranné rukavice/ ochranný odev/ochranné okuliare. 

P308+P311 PO expozícii alebo podozrení z nej: Volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ 

INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. 

P501 Zneškodnite obsah/nádobu bezpečným spôsobom. 

EUH066 Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky. 

EUH401 Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí  a životné prostredie.         

Toxický pre včely.  Zásah vykonávajte v dobe kedy nie sú aktívne. 

 

Držiteľ registrácie: Bayer,  s r.o., Siemensova 4, 155 00  Praha 5, ČR,  tel. 00420 266 101 111 

Vyrába: Bayer S.A.S, rue Jean-Marie Leclair, Lyon, Francúzsko 

Registračné číslo CCHLP:  bio/61556/D/07/CCHLP 

Dátum výroby a číslo šarže:  uvedené na obale 

Balenie:  5  l (HDPE) 

 

Návod na použitie 

 
Vonkajšie priestory 

Prípravkom  možno proti komárom ošetriť záplavové oblasti a ďalšie plochy kde sa komáre vyskytujú. Proti 

muchám prípravok možno používať hlavne na hnojiskách, skládkach komunálnych odpadov apod. Zásahy je 

potrebné vykonávať v dobe najvyššej aktivitu hmyzu, kedy je predpoklad, že bude zasiahnutý v priebehu letu. Pri 

komároch je najvhodnejšia doba neskoro popoludní a večer, prípadne v skorých ranných hodinách. Muchy sú 

najaktívnejšie včas ráno. Pri postreku je rovnako potrebné prihliadať k poveternostným podmienkam (aplikáciu 

vykonávajte vždy v smere vetra). Neaplikujte pri silnom vetre, alebo počas dažďa.  

Vnútorné priestory 

Prípravok sa používa na ničenie múch a komárov (prípadne ďalšieho lietajúceho hmyzu) v objektoch živočíšnej 

výroby, v skladoch, výrobniach a prevádzkarniach a ďalších objektoch kde sa hmyz vyskytuje. Pred zásahom je 

potrebné dôkladné uzatvoriť okna a dvere, vypnúť ventiláciu a utesniť prípadné ďalšie otvory, ktorými by vyvíjaný 

aerosól mohol unikať a nechať ich uzatvorené aspoň 60 minút po aplikácii. Rovnako je potrebné zaistiť rovnomerné 

rozptýlenie aerosólu v priestore. Potom je potrebné objekt vyvetrať. Prípravok je možné použiť aj ako podporný 

prostriedok pri zásahoch proti lezúcemu hmyzu (k vydráždeniu). V tomto prípade aplikujte aerosól priamo do miest 

úkrytov hmyzu.   

 

Dávkovanie 

Pred použitím je potrebné  prípravok riadne pretrepať, aby sa homogenizoval. K riedeniu sa používa voda. 



Vonkajšie priestory: 

 pozemná aplikácia 

Spôsob 

 aplikácie 

 Dávka  

prípravku 

Riedenie       

 prípravok/voda 

Pomer 

riedenia 

Dávka aplikačnej 

 kvapaliny v l/ha 

 

 

ULV 

 

25 ml /ha 

50 ml + 950 ml 1 : 19 0,5  

50 ml + 3950 ml 1 : 79 2 

 

50 ml /ha 

100 ml + 900 ml 1 : 9 0,5 

100 ml + 3900 ml 1 : 39 2 

FOG 50 ml/ha 100 ml + 9900 ml 1 : 99 5 

Pri aplikácii ULV používajte nižší  dávku (25 ml/ha) toľko  na plochy, ktoré sú bez vyššej vegetácie (lúky). 

V prípade že sa na ošetrovaných plochách vyskytujú kríky alebo stromy, je treba použiť dávku vyšší (50 ml/ha). Pre 

lepšie rozptýlenie aerosólu pri ULV aplikácií je možné použiť  väčší pomer riedenia a následne použiť väčšiu dávku 

aplikačnej kvapaliny (2 l/ha). 

Letecká aplikácia 

Rozmiešajte koncentrát vo vode a aplikujte ho pomocou vhodného aplikačného zariadenia, ktoré vytvára kvapky 

vo veľkosti 40 – 120 µm ( Microneir alebo ekvivalent) ). Nepoužívajte bežné postrekovače na postrek 

poľnohospodárskych rastlín.  

Dávkovanie:   1 L prípravku + 15 L vody,  dávka 0,8 L roztoku/ha, t.j. 50 ml prípravku/ha. 

 

Vnútorné  priestory: 

 

Prípravok pôsobí okamžite po kontakte s hmyzom, ale nemá reziduálnu účinnosť. Preto je potrebné ošetrenie 

opakovať podľa potreby.  

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 

Pri práci s prípravkom používajte respirátor s vložkou proti organickým parám  (EN 140 typ A alebo ekvivalent), 

plastové alebo gumové ochranné rukavice (min. hrúbka 0,40 mm), ochranné okuliare (EN 166, oblasť použitia 

5), ochranný odev typu 4 a gumovú obuv.  

Pri práci nejedzte, nepite a nefajčite. Po práci si umyte ruky a tvár teplou vodou a mydlom. 

Nestriekajte na miesta, kde sa manipuluje s potravinami alebo na miesta, kde by došlo ku kontaktu s pokožkou 

ľudí, ako sú pracovné stoly  (tieto miesta je potrebné po postreku umyť vodou) a na zariadenia pod elektrickým 

napätím. Z ošetrovaných priestorov je nutné odstrániť nebalené potraviny a suroviny. Balené potraviny, plochy 

a zariadenia, kde sa manipuluje s potravinami, je potrebné pred  postrekom zakryť.  V objektoch živočíšnej 

výroby sa vyvarujte priameho postreku zvierat. Nestriekajte na krmivá, žľaby a napájačky.  Postrek vykonávajte 

bez prítomnosti ďalších osôb. Vstup do ošetrených priestorov je možný po vyvetraní. Aplikačné prístroje 

a nádoby na riedenie po skončení práce umyte vodou.  

Karta bezpečnostných údajov je na žiadosť odborného užívateľa k dispozícii.  

Prvá pomoc 

Pri požití – vypláchnite ústa vodou a podajte malé množstvo vody k napitiu. Nevyvolávajte zvracanie. 

Nebezpečenstvo preniknutí produktu do pľúc pri zvracaniu po požití. Vyhľadajte okamžitú lekársku pomoc 

a ukážte túto etiketu alebo kartu bezpečnostných údajov. 

Pri nadýchaní – prerušte expozíciu. Zostaňte v pokoji a teple. Ak ťažkosti pretrvávajú, vyhľadajte lekársku 

pomoc.  

Pri zasiahnutí pokožky - opatrne odstráňte zasiahnutý odev, dôkladne umyte zasiahnuté miesta mydlom a  vodou. 

Aplikujte krém s vitamínom E. Ak ťažkosti pretrvávajú, vyhľadajte lekársku pomoc.  

Pri zasiahnutí očí – oči ihneď vymývajte prúdom pitnej vody po dobu minimálne 15 minút (po 5 minútach 

odstráňte kontaktné šošovky  pokiaľ sú používané ). Vyhľadajte lekárske ošetrenie.  

Spôsob 

aplikácie 

Dávka 

prípravku 

Riedenie 

prípravok/voda  

Pomer 

riedenia 

Dávka aplikačnej 

kvapaliny v ml/1000 m3 

ULV 5 ml/1000 m3 50 ml + 950 ml 1 : 19 100  

FOG 5 ml/1000 m3 10 ml + 990 ml 1 : 99 500 



Pri otrave , alebo podozrení na otravu privolajte lekára, ktorého informujte o prípravku, poskytnutej prvej 

pomoci a čísle  Národného toxikologického  informačného  centra v Bratislave: +421 2 54774 166. Na tomto 

čísle v prípade potreby lekár môže liečbu konzultovať. 

 

Skladovanie   

Prípravok skladujte v suchých, tmavých, chladných a uzamykateľných  skladoch. Uskladnenie a transport 

vykonávajte oddelene od potravín, liekov, krmív, hnojív, dezinfekčných prípravkov a prázdnych obalov od 

týchto látok. Skladovacia  teplota je   5 - 30°C.  Nariedenú aplikačnú kvapalinu neskladujte.  Doba 

upotrebiteľnosti je 4 roky od dátumu výroby v originálnych obaloch za predpísaných podmienok. 

Likvidácia zvyškov prípravku a obalov 

Prázdne obaly od prípravku  po dôkladnom vypláchnutí a znehodnotení  spáľte  v schválenej spaľovni (nesmie 

byť opätovne použité).  Oplachové vody  použite na prípravu postrekovej  kvapaliny. Prípadné zvyšky prípravku  

spáľte v spaľovni rovnakých parametrov ako obaly.  

 

 

  

 


