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Širokospektrý
popraš k přímému použití

1kg

CYTROL DUSTCYTROL DUST

Biocidní přípravek podle § 35 zákona 120/2002 Sb.
pro  profesionální použití
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 06Bezpečnostní list lze vyžádat u držitele povolení nebo distributora
nebo na www.pelgar.cz

Cytrol Dust je oznámen na MZ pod  č j. 39171/ 2009-SOZ-33.5.-
27.8. 09 a je povolen pro použití v potravinářských provozech 
pod č.j. 82/2009 ze dne 2. 10. 2009 

Ochranná lhůta: 
Vstup do prostor, kde byl přípravek použit, lze hned po aplikaci. Dbejte 
na to, aby se do míst ošetřených poprašem nedostaly děti ani domácí 
zvířata.
První pomoc:
Při nadýchání: ihned opustit zamořený prostor, postiženého udržovat
v teple a klidu. V případě potíží vyhledat lékaře.
Při zasažení pokožky: odstranit kontaminovaný oděv  a zasaže-
né místo omýt  teplou vodou a mýdlem.
Při zasažení očí: ihned omýt proudem čisté tekoucí vody po dobu  
alespoň 10 minut a postiženého dopravit k lékaři.
Při požití: nevyvolávat zvracení a okamžitě vyhledat lékařskou pomoc
a sdělit informaci o přípravku a poskytnuté lékařské pomoci.
Léčbu lze konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem:
Klinika nemocí z povolání: Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2
Tel:  224 919 293 - nepřetržitě, 224 915 402 , e-mail:tis@vfn.cz
Likvidace obalů:
Prázdné obaly po znehodnocení likvidujte v  komunálním odpadu. 
Nespalovat v lokálním topení! Eventuální zbytky přípravku zameťte
a uložte na vyhrazeném místě.
Skladování:
Přípravek se skladuje v  originálních obalech, v  suchých, chladných
a uzamykatelných místnostech odděleně od potravin, krmiv atd.  
Prázdný obal znovu nepoužívejte!
Doba použitelnosti:
Minimálně 3 roky od data výroby 
v originálních neporušených 
obalech při předepsaném 
způsobu skladování. 
Datum výroby: uvedeno na obalu
Datum výrobní šarže: uvedeno na obalu 
 

Oznamovatel/dodavatel:  
PelGar s.r.o.  
Na Výsluní 7/2424, 100 00  Praha 10 
Telefon: 274 770 944,  274 770 063   
Mobil: 608 923 215,  602 219 959
Fax: 274 770 944,  274 783 078         
E-mail:  info@pelgar.cz
www.pelgar.cz

Výrobce:  
Pro PelGar s.r.o. vyrábí a balí Agrochema družstvo Studenec

Účinná látka: cypermethrin (5 g v 1 kg přípravku)
Širokospektrý insekticidní popraš s  dlouhodobým účinkem na 
inertních površích jako je zdivo, beton, dřevo, kůra apod. vyzna-
čující  se  nízkou toxicitou vůči teplokrevným živočichům. Působí 
kontaktně a požerově a je účinný i proti skrytě žijícím škůdcům. 
Přípravek hubí všechna vývojová stadia létajícího a lezoucího 
hmyzu (kromě roztočů) a skladištních škůdců. Přípravek lze
použít v  domácnostech, skládkách, veřejných a stravovacích 
budovách, sklepních prostorách, technických a skladovacích 
prostorách, k ochraně muzejních preparátů a sbírek aj.

H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy s dlouhodobými   
 účinky.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik
 pro lidské zdraví a životní prostředí.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo
 štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
P220 Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiva pro  
 zvířata.
P234 Uchovávejte pouze v původním obalu.
P262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.
P264 Po manipulaci důkladně umyjte vodou a mýdlem.
P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte a nekuřte.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranný oděv, ochranné brýle nebo obličejivý
 štít,  ochranné rukavice.
P302 + P352 Při styku s kůží: Jemně omyjte velkým množstvím  
 vody a mýdla.
P405 Skladujte uzamčené.
P501O Odstraňte obal v souladu se zákonem.

Přípravek nesmí být použit jinak než jak uvedeno na této 
etiketě!
Cytrol Dust je klasifikován jako nebezpečný pro životní 
prostředí.
Návod na použití: 
Přípravek se aplikuje pomocí rozprašovačů. Interval mezi jednotlivými 
ošetřeními je cca 14 dnů.
Dávkování:      1-2 g / m2

Lezoucí hmyz : (mravenec, šváb, škvor, rus aj.):
Rovnoměrně poprášíme místa výskytu (praskliny, škvíry, podlahy 
apod.) a jejich  přístupové cesty do vnitřních prostor obydlí.
Létající hmyz : (vosa, moucha, masařka, mol, komár aj.):
Popraš aplikujeme v  místech největšího výskytu (např. skládky, 
okolí popelnic) a všude tam, kde hmyz usedá. Dávku lze zvýšit na 
2-6 g/m3.
Vyvarujte se nadýchání popraše.
Nepoužívejte v místech, kde dochází k silnějšímu víření prachu.
Popraš je vhodný  do míst výskytu hmyzu, kde nelze použít postřik.
Nepoužívejte v prostorách, kde jsou uskladněny potraviny a krmiva 
a kde se manipuluje s potravinami, krmivy a jídlem.
Chraňte děti a domácí zvířata před kontaktem s přípravkem.
Nepoužívejte na zvířata.

Cytrol je registrovaná ochranná známka
PelGar International Ltd, Velká Británie.     


