
Insekticídny prášok BIOTOLL proti osám a na zneškodnenie osích hniezd. 
 
Obsahuje: 
permethrin (cis:trans = 25:75)…….5g/kg 
CAS č.: 52645-53-1 
IUPAC: 3-fenoxybenzil-3-(2,2-dichlorovinyl)-2-dimetilcyklopropankarbamát 
 
Obsah: 170g, 300g, 500g, 1kg, 2kg, 5kg, 10kg 
 
Prípravok je zaradený medzi prípravky nebezpečné pre životné prostredie (N). 
 
POZOR: 
Prípravok „insekticídny prášok BIOTOLL proti osám“ je insekticíd s žalúdočným pôsobením. 
Účinná látka: 5g/kg permethrin. Nesmie sa použiť inak, než je uvedené v návode.  
 
Pred použitím si pozorne prečítajte návod a dbajte na pokyny pre bezpečnú prácu 
s prípravkom.  
 
Návod na použitie: 
Prípravok používame na hubenie os a zneškodnenie osích hniezd. 
Odstrihnite vrchnú časť obalu. Nakloňte výrobok tak, aby sa prášok nasypal do otvorenej 
kónickej časti. Stlačte obal výrobku vtedy, kedy si ho prajete naniesť na hniezdo. Prášok 
naneste nad a do vchodov osích hniezd zo vzdialenosti cca 1-2 m (upozornenie - hniezdo má 
viac vchodov!). Prášok aplikujte vo večerných hodinách, kedy je aktivita os najmenšia. 
 
Bezpečnostné opatrenia: 
Nenanášajte na povrch, kde sa pripravujú alebo konzumujú potraviny. Vyvarujte se 
nadýchania prípravku, chráňte oči a ústa. Po skončení práce si dôkladne umyte ruky a 
postihnutú pokožku veľkým množstvom vody a mydla.  
 
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. V prípade 
nadýchania väčšieho množstva prípravku je potrebné osobu dopraviť na čerstvý vzduch. Po 
požití prípravku: vypláchnite ústa dôkladne vodou, vypite 0.3 l vlažnej vody  a nevyvolávajte 
zvracanie. Bezodkladne vyhľadajte lekársku pomoc. 
Postihnutého dopravte k lekárovi s informáciou o prípravku a o poskytnutej prvej pomoci. 
Liečbu postihnutého je možné konzultovať s Národným toxikologickým informačným 
strediskom: Limbová 5, 833 05 Bratislava, tel.: 00421 2 54 77 41 66, fax: 00421 2 54 77 46 
05 
Antidotum: atropin. 
 
Skladovanie: Skladujte na suchom a tmavom, dobre vetrateľnom mieste oddelene od 
potravín, nápojov a krmív. 
 
Upozornenie: Výrobca neručí za škody spôsobené nesprávnym používaním prípravku. 
 
Likvidácia:  Nepoužitý obsah, obsah ktorému skončila doba použiteľnosti alebo prázdny obal 
likvidujte v komunálnom odpade. Zároveň sa nesmie dostať do povrchových vôd a 
kanalizácie. Pred likvidáciou obal znehodnoťte a potom likvidujte v komunálnom odpade. 
 



Dátum použitia a číslo šarže je uvedené na obale.  
 
Minimálna trvanlivos ť: 2 roky od dátumu výroby 
 
R vety: 
R 50/53  Veľmi jedovatý pre vodné organizmy, môže sposobiť dlhodobé nepriaznivé účinky  
               vo vodnej zkožke životného prostredia. 
S vety: 
S2           Uchovávajte mimo dosahu detí. 
S13         Uchovávajte oddelene od potravín, nápojov a krmív pre zvieratá. 
S61 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Oboznámte sa so špeciálnymi 

inštrukciami, kartou bezpečnostních údajov. 
 
Výrobca: Unichem d.o.o., Sinja Gorica 2, Vrhnika, tel.: +386 017558 150,  
                                                                                  fax: +386 01 7558155 
Dovozca: UNICHEM AGRO CZ s.r.o., Praha, tel.: +420 257326556 
                                                     e-mail: unichem-agro-cz@volny.cz  
 
 


