
  

Cinerafog S    CZ 
Složení: permethrin (25/75 cis-trans)  = 10,0g/l;   Extrakt pyrethra 25% = 0.67 g/l;   Pyperonyl butoxid  = 5,5 g/l;  Rafiniran mineralní olej = do 100 % 
Vlastnosti: Je insekticidní přípravek s dlouhým reziduálním účinkem, zvláště je formulován pro teplé zamlžování prostorů. 
Účinnost insekticidu je 2-3 týdny v otevřených prostorách, 5-15 týdnů v uzavřených. Doplněk v podobě extraktu pyrethra zvyšuje okamžitý insekticidní účinek. Nárazový účinek však zůstane také po 
pominutí insekticidní činnosti. Cinerafog S je velmi účinný pro hubení všech druhů létajícího a lezoucího hmyzu: mouchy, komárů, švábů, mravenců, brouků, potemníků moučných, rybenek,… 
Určen je pro použití ve větších obytných domech, skladištích, prodejnách, hotelech, školách a v průmyslu. Aktivní látky Cinerafogu S bezvýznamně účinkují na lidi a teplokrevná zvířata. 
Po aplikaci, jakmile mlha klesne, je potřeba prostory důkladně vyvětrat. Cinerafog S se aplikuje speciálními stroji „scwingi“. Dávkování je 0,40 – 0,80lt na 2300m³ ošetřovaného prostoru. Tímto 
dosáhneme proniknutí insekticidu do všech puklin a větracích kanálků, kde jsou obyčejně hnízda hmyzu. 
R,S věty: R-vìty (úplné znìní). R 43 Mùže vyvolat senzibilizaci pøi styku s kùží. R 50/53 Vysoce toxický pro vodní organismy, mùže vyvolat dlouhodobé nepøíznivé úèinky ve vodním prostøedí.  S-
vìty (úplné znìní). S 2 Uchovávejte mimo dosah dìtí. S 24 Zamezte styku s kùží. S 29 Nevylévejte do kanalizace. S 37 Používejte vhodné ochranné rukavice. S 46 Pøi požití okamžitì vyhledejte 
lékaøskou pomoc a ukažte tento obal nebo oznaèení. S 60 Tento materiál a jeho obal musí být zneškodnìny jako nebezpeèný odpad. S 61 Zabraòte uvolnìní do životního prostøedí. Viz speciální 
pokyny nebo bezpeènostní listy. 
První pomoc: Při kontaminaci pokožky umyjte potřísněná místa vodou a mýdlem. Při kontaminaci očí je vymývejte proudem pitné vody po dobu 10-15 minut a vyhledejte lékaře. Při náhodném požití 
vypijte 0,5 l vlažné vody s deseti tabletami medicinálního uhlí a drážděním hrdla vyvolejte zvracení. Nepodávat mléko, tuky, alkohol. Postiženého dopravte k lékaři s informaci o přípravku a o 
poskytnuté první pomoci. Otravy je možno konzultovat s toxikologickým informačním střediskem: Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, telefon (24hod./den): 224919293, 224915402, 224914575. 
Antidotum : antropin. 
Skladovanie: Skladujte na chladnom mieste, mimo dosahu detí a zvierat. Likvidace:  obsah nebo prázdné obaly nesmí přijít do povrchových vod. Před likvidací znehodnoťte a pak likvidujte 

v komunálním odpadu. Balení: 5lt Výrobce: Unichem d.o.o., Sinja Gorica 2, 1360 Vrhnika, tel.: +386 1 7558 150 Dovozce: UNICHEM AGRO CZ s.r.o., Praha, tel.: +420 257 326 556 
Použitelnost do: 01.07.2011                       č. šarže: 1001853 

+Cinerafog S  SK 
Zloženie: permethrin (25/75 cis-trans)  = 10,0g/l;   Extrakt pyrethra 25% = 0,67 g/l;   Pyperonyl butoxid  = 5,5 g/l; Solvesso 150 = 6g/l; Rafiniran mineralný olej = do 100 % 
Vlastnosti: Je insekticídny prípravok s dlhodobým reziduálnym účinkom, obzvlášť je formulovaný pre teplé zahmlievanie priestorov. 
Účinnosť insekticídu je 2-3 týždne v otvorených priestoroch, 5-15 týdžňov v uzavretých. Doplnok v podobe extraktu pyrethra zvyšuje okamžitý insekticídny účinok. Nárazový účinok však zostane aj 
po uplynutí insekticídnej činnosti.  Cinerafog S je veľmi účinný pre hubenie všetkých druhov lietajúceho a lezúceho hmyzu: muchy, komáre, šváby, mravce, chrobáky,… Určený je pre použitie  
vo väčších obytných domoch, skladoch, predajniach, hoteloch, školách a v priemysle . Aktívne látky Cinerafogu S bezvýznamne účinkujú na ľudí a teplokrvné zvieratá. Po aplikácii, hneď ako hmla 
klesne, je potrebné priestory dôkladne vyvetrať. Cinerafog S sa aplikuje špeciálnymi strojmi „scwingi“. Dávkovanie je 0,4 – 0,8 lt na 2300 m³ ošetrovaného priestoru. Týmto dosiahneme preniknutie 
insekticídu do všetkých puklín a vetracích kanálikov, kde sú obyčajne hniezda hmyzu. 
R,S vety: R43 Môže spôsobiť senzibilizáciu pri kontakte s pokožkou. R50/53 Veľmi jedovatý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného 
prostredia. S2 Uchovávajte mimo dosahu detí. S13 Uchovávajte mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá. S24/25 Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami. S36/37/39 Noste vhodný 
ochranný odev, rukavice a ochranné prostriedky na oči/tvár. S60 Tento materiál a príslušná nádoba musia byť zlikvidované ako nebezpečný odpad. S61 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. 
Oboznámte sa so špeciálnymi inštrukciami, kartou bezpečnostných údajov.  
Prvá pomoc: Pri kontaminácii pokožky umyte postihnuté miesta vodou a mydlom. Pri kontaminácii očí ich vyplachujte prúdom pitnej vody po dobu 10-15 minút a vyhľadajte lekára. Pri náhodnom 
požití vypite 0,5 l vlažnej vody s desiatimi tabletami medicinálneho uhlia a dráždením hrdla vyvolajte zvracanie. Nepodávajte mlieko, tuky, alkohol. Postihnutého dopravte k lekárovi s informáciou  
o prípravku a o poskytnutej prvej pomoci. Liečbu postihnutého je možné konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom: Limbová 5, 833 05 Bratislava,  
tel.:00421 2 5477 41 66,fax:00421 2 54 77 46 05 

     Antidotum: antropin.  
     Regis. č.: CCHLP bio/583/D/08/CCHLP  
     Používajte biocídne výrobky bezpečne. Pred použitím si prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o výrobku. 

 
Skladovanie: Skladujte na chladnom mieste, mimo dosahu detí a zvierat. Likvidácia:  obsah alebo prázdne obaly sa nesmú dostať do povrchových vôd a kanalizácie. Pred likvidáciou obal 

znehodnoťte a potom likvidujte v komunálnom odpade. Balenie: 5lt Výrobca: Unichem d.o.o., Sinja Gorica 2, 1360 Vrhnika, tel.: +386 1 7558 150 Dovozca: UNICHEM AGRO CZ s.r.o., 
Praha, tel.: +420 257 326 556  
Použiteľnost do: 01.07.2011                       č. šarže: 1001853 
                                                                                                                                                             
                                                                                               
                                                                                                                      N-Nebezpečné pro životní prostředí,                       Xi - dráždivý                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                      N-Nebezpečný pre životné prostredie                      Xi - dráždivý 
 
 

Cinerafog S    CZ 
Složení: permethrin (25/75 cis-trans)  = 10,0g/l;   Extrakt pyrethra 25% = 0.67 g/l;   Pyperonyl butoxid  = 5,5 g/l;  Rafiniran mineralní olej = do 100 % 
Vlastnosti: Je insekticidní přípravek s dlouhým reziduálním účinkem, zvláště je formulován pro teplé zamlžování prostorů. 
Účinnost insekticidu je 2-3 týdny v otevřených prostorách, 5-15 týdnů v uzavřených. Doplněk v podobě extraktu pyrethra zvyšuje okamžitý insekticidní účinek. Nárazový účinek však zůstane také po 
pominutí insekticidní činnosti. Cinerafog S je velmi účinný pro hubení všech druhů létajícího a lezoucího hmyzu: mouchy, komárů, švábů, mravenců, brouků, potemníků moučných, rybenek,… 
Určen je pro použití ve větších obytných domech, skladištích, prodejnách, hotelech, školách a v průmyslu. Aktivní látky Cinerafogu S bezvýznamně účinkují na lidi a teplokrevná zvířata. 
Po aplikaci, jakmile mlha klesne, je potřeba prostory důkladně vyvětrat. Cinerafog S se aplikuje speciálními stroji „scwingi“. Dávkování je 0,40 – 0,80lt na 2300m³ ošetřovaného prostoru. Tímto 
dosáhneme proniknutí insekticidu do všech puklin a větracích kanálků, kde jsou obyčejně hnízda hmyzu. 
R,S věty: R-vìty (úplné znìní). R 43 Mùže vyvolat senzibilizaci pøi styku s kùží. R 50/53 Vysoce toxický pro vodní organismy, mùže vyvolat dlouhodobé nepøíznivé úèinky ve vodním prostøedí.  S-
vìty (úplné znìní). S 2 Uchovávejte mimo dosah dìtí. S 24 Zamezte styku s kùží. S 29 Nevylévejte do kanalizace. S 37 Používejte vhodné ochranné rukavice. S 46 Pøi požití okamžitì vyhledejte 
lékaøskou pomoc a ukažte tento obal nebo oznaèení. S 60 Tento materiál a jeho obal musí být zneškodnìny jako nebezpeèný odpad. S 61 Zabraòte uvolnìní do životního prostøedí. Viz speciální 
pokyny nebo bezpeènostní listy. 
První pomoc: Při kontaminaci pokožky umyjte potřísněná místa vodou a mýdlem. Při kontaminaci očí je vymývejte proudem pitné vody po dobu 10-15 minut a vyhledejte lékaře. Při náhodném požití 
vypijte 0,5 l vlažné vody s deseti tabletami medicinálního uhlí a drážděním hrdla vyvolejte zvracení. Nepodávat mléko, tuky, alkohol. Postiženého dopravte k lékaři s informaci o přípravku a o 
poskytnuté první pomoci. Otravy je možno konzultovat s toxikologickým informačním střediskem: Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, telefon (24hod./den): 224919293, 224915402, 224914575. 
Antidotum : antropin. 
Skladovanie: Skladujte na chladnom mieste, mimo dosahu detí a zvierat. Likvidace:  obsah nebo prázdné obaly nesmí přijít do povrchových vod. Před likvidací znehodnoťte a pak likvidujte 

v komunálním odpadu. Balení: 5lt Výrobce: Unichem d.o.o., Sinja Gorica 2, 1360 Vrhnika, tel.: +386 1 7558 150 Dovozce: UNICHEM AGRO CZ s.r.o., Praha, tel.: +420 257 326 556 
Použitelnost do: 01.07.2011                       č. šarže: 1001853 

+Cinerafog S  SK 
Zloženie: permethrin (25/75 cis-trans)  = 10,0g/l;   Extrakt pyrethra 25% = 0,67 g/l;   Pyperonyl butoxid  = 5,5 g/l; Solvesso 150 = 6g/l; Rafiniran mineralný olej = do 100 % 
Vlastnosti: Je insekticídny prípravok s dlhodobým reziduálnym účinkom, obzvlášť je formulovaný pre teplé zahmlievanie priestorov. 
Účinnosť insekticídu je 2-3 týždne v otvorených priestoroch, 5-15 týdžňov v uzavretých. Doplnok v podobe extraktu pyrethra zvyšuje okamžitý insekticídny účinok. Nárazový účinok však zostane aj 
po uplynutí insekticídnej činnosti.  Cinerafog S je veľmi účinný pre hubenie všetkých druhov lietajúceho a lezúceho hmyzu: muchy, komáre, šváby, mravce, chrobáky,… Určený je pre použitie vo 
väčších obytných domoch, skladoch, predajniach, hoteloch, školách a v priemysle . Aktívne látky Cinerafogu S bezvýznamne účinkujú na ľudí a teplokrvné zvieratá. Po aplikácii, hneď ako hmla 
klesne, je potrebné priestory dôkladne vyvetrať. Cinerafog S sa aplikuje špeciálnymi strojmi „scwingi“. Dávkovanie je 0,4 – 0,8 lt na 2300 m³ ošetrovaného priestoru. Týmto dosiahneme preniknutie 
insekticídu do všetkých puklín a vetracích kanálikov, kde sú obyčajne hniezda hmyzu. 
R,S vety: R43 Môže spôsobiť senzibilizáciu pri kontakte s pokožkou. R50/53 Veľmi jedovatý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného 
prostredia. S2 Uchovávajte mimo dosahu detí. S13 Uchovávajte mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá. S24/25 Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami. S36/37/39 Noste vhodný 
ochranný odev, rukavice a ochranné prostriedky na oči/tvár. S60 Tento materiál a príslušná nádoba musia byť zlikvidované ako nebezpečný odpad. S61 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. 
Oboznámte sa so špeciálnymi inštrukciami, kartou bezpečnostných údajov.  
Prvá pomoc: Pri kontaminácii pokožky umyte postihnuté miesta vodou a mydlom. Pri kontaminácii očí ich vyplachujte prúdom pitnej vody po dobu 10-15 minút a vyhľadajte lekára. Pri náhodnom 
požití vypite 0,5 l vlažnej vody s desiatimi tabletami medicinálneho uhlia a dráždením hrdla vyvolajte zvracanie. Nepodávajte mlieko, tuky, alkohol. Postihnutého dopravte k lekárovi s informáciou o 
prípravku a o poskytnutej prvej pomoci. Liečbu postihnutého je možné konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom: Limbová 5, 833 05 Bratislava,  
tel.:00421 2 5477 41 66,fax:00421 2 54 77 46 05 

     Antidotum: antropin.  
     Regis. č.: CCHLP bio/583/D/08/CCHLP  
     Používajte biocídne výrobky bezpečne. Pred použitím si prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o výrobku. 

 
Skladovanie: Skladujte na chladnom mieste, mimo dosahu detí a zvierat. Likvidácia:  obsah alebo prázdne obaly sa nesmú dostať do povrchových vôd a kanalizácie. Pred likvidáciou obal 

znehodnoťte a potom likvidujte v komunálnom odpade. Balenie: 5lt Výrobca: Unichem d.o.o., Sinja Gorica 2, 1360 Vrhnika, tel.: +386 1 7558 150 Dovozca: UNICHEM AGRO CZ s.r.o., 
Praha, tel.: +420 257 326 556  
Použiteľnost do: 01.07.2011                       č. šarže: 1001853 
                                                                                                                                                             
                                                                                               
                                                                                                                      N-Nebezpečné pro životní prostředí,                       Xi - dráždivý                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                      N-Nebezpečný pre životné prostredie                      Xi - dráždivý 
 


