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Účinná látka:
Pirimiphos-methyl (ISO) 225 g/kg-1 
(22,5% hm)
t.j. O-(2-diethylamino-6-methylpyrimidin-4-yl)-O,
O-dimethyl fosforothioát

Nebezpečná komponenta:
chlorečnan draselný 

Actellic Smoke No.20
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STANDARDNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI:
H228 Hořlavá tuhá látka.
H332 Zdraví škodlivý při vdechování.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H411 Vysoce toxický pro vodní organismy s dlouhodobými účinky.
POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ: 
EUH210  Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.
EUH401  Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.
P210  Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem 
 a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P261  Zamezte vdechování dýmu.
P264  Po manipulaci důkladně umyjte ruce vodou a mýdlem.
P270  Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte a nekuřte.
P273  Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
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P280  Používejte ochranný oděv, ochranné brýle nebo obličejový štít,  ochranné rukavice a respirátor.
P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.
P312 Necítíte-li se dobře, volejte lékaře.
P370+P378 V případě požáru: malé požáry lze hasit pěnou CO2, v případě
 nebezpečí z prodlení vodou, halogenovým přístrojem. Na větší požáry použijte pěnu nebo vodní mlhu.
P391 Uniklý produkt seberte.
P501 Odstraňte obal v souladu se zákonem.
SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte
 aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod / Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest).
SPo 3 Po vznícení přípravku nevdechujte kouř a ihned opusťte ošetřované prostory.
SPo 5 Před opětovným vstupem ošetřené prostory důkladně vyvětrejte.

Přípravek nevyžaduje specifická opatření z hlediska ochrany ptáků, savců, vodních organismů, včel, ostat-
ních necílových členovců, půdních makroorganismů, půdních mikroorganismů a necílových rostlin.
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OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY PŘI APLIKACI
Ochrana dýchacích orgánů:
vhodný typ polomasky s vyměnitelnými fi ltry na ochranu proti plynům a parám podle ČSN EN 1827+A1 nebo jiná
ochraná maska např. podle ČSN EN 136, s vhodnými fi ltry (např. fi ltry typ A) podle ČSN EN 143.

Ochrana rukou:
gumové nebo plastové rukavice označené piktogramem pro chemická nebezpečí podle ČSN EN 420+A1 s uvedeným 
kódem podle přílohy A k ČSN EN 374-1.

Ochrana očí a obličeje:
bezpečnostní ochranné brýle podle ČSN EN 166 / nemusí být, je-li již použita maska k ochraně dýchacích cest.

Ochrana těla: 
jednorázový ochranný oděv (typ 5) popřípadě celkový pracovní/ochranný oděv podle ČSN EN ISO 13982-1 nebo jiný 
ochranný oděv označený piktogramem „ochrana proti chemikáliím“ podle ČSN EN 340.
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Dodatečná ochrana hlavy není nutná.

Dodatečná ochrana nohou - pracovní nebo ochranná obuv (např. gumové nebo plastové holínky) podle ČSN EN ISO 
20346 nebo ČSN EN ISO 20347 ( s ohledem na práci v zemědělském terénu).

Pro zabránění rezistence neaplikujte tuto dýmovnici či jiné přípravky typu organofosfátu (např. Cytrol Super SG - 
kombinace účinné látky cypermethrin a PBO), po sobě bez přerušení ošetřením jiným typem insekticidu.

Společný údaj k OOPP ( např. nefunkční fi ltry nebo přetržené rukavice) je třeba urychleně vyměnit.
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Přípravek nevyžaduje specifi cká opatření z  hlediska ochrany ptáků, savců, vodních organismů, včel, 
ostatních necílových členovců, půdních makroorganismů, půdních mikroorganismů a necílových rostlin.

Přípravek není vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemních a povrchových vod.

Ochranné lhůty pro tento typ přípravku a použití nejsou stanoveny (OL-AT).

Doba použití po expiraci:  
dýmovnici lze uvádět na trh po dobu 1 roku, jestliže se prokáže, na základě analýzy odpovídajícího
vzorku, že se jeho chemické a fyzikální vlastnosti shodují s vlastnostmi, na jejichž základě bylo uděleno 
povolení. 

Likvidace obalů:
Prázdná papírová krabička se likviduje v  komunálním odpadu. Vyhořelá plechovka se spálí jako
nebezpečný materiál ve schválené spalovně. Prázdné obaly opětovně nepoužívat.
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CIMETROL
Balení: 0,5 litrová samodávkovací lahev
Dávkování: 25-50 ml na 5 litrů vody
 10-20 postřiků na 100 m2

Třísložkový suspoemulzní koncentrát 
na bázi dvou účinných látek a růstového 
regulátoru hmyzu.  Specificky vyroben 
pro hubení štěnic a blech.

CYTROL DUST
Tuzemská výroba  
Balení: 150 g foukačka
 1 kg plastová dóza

Insekticidní popraš - k přímému použití 
- na bázi přírodních nosičů pro hubení 

létajícího a lezoucího hmyzu.  
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CYTROL FORTE
Balení: 2 x 10 g vodorozpustný sáček
 na 5 litru vody a 100 m2

 250 g plastová dóza  
 

ALPHABAN SUPER 5 ME
Balení: 0,5 litrová samodávkovací lahev
Dávkování: 60 ml na 5 litrů vody
 cca 8 postřiků na 100 m2

Dvousložkový insekticidní  koncentrát  
pro  hubení obtížného lezoucího hmyzu 
a parazitujících roztočů – čmelíků – štěnic, 
švábů, cvrčků, mravenců, blech, brouků aj.

k

Vodou smáčitelný insekticidní prášek na 
bázi cypermethrinu a přírodních nosičů 
pro hubení celé škály obtížného létajícího 
a lezoucího hmyzu. Spolehlivě účinkuje i 
na štěnice.
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CYTROL Super SG
Kombinovaný insekticid pro profesionální použití
Generátor dýmu pro hubení hmyzích škůdců v uzavřených 

prázdných prostorách.IN
SE
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100 g cypermethrinu  a 20 g piperonybutoxidu v 1 litru  přípravku
Kombinovaný pyrethroidní insekticid ve formě olejové mikroemulze ve vodě pro profesionální 
použití. Spolehlivě hubí celou škálu hmyzích škůdců při nízkých aplikačních dávkách: 40 ml na  5 litrů 
vody a 100 m2 plochy. Zasahuje všechna pohyblivá vývojová stadia včetně larev.

100 g cypermethrinu  a 20 g piperonybutoxidu v 1 litru  přípravku
Kombinovaný rychle působící insekticid ve formě emulzního koncentrátu pro profe-
sionální použití. Vhodný je i pro zmlžování. Usmrcuje hmyz jako dotykový a požerový jed a má 
také výrazné fumigační vlastnosti. Spolehlivě hubí všechna vývojová stadia létajícího či lezou-
cího hmyzu a skladištních škůdců. Dávkování:  40 ml na  5 litrů vody a 100 m2 plochy.

BANDITBANDIT Super 10 EWSuper 10 EW  

V U LC ANV U LC AN Tuzemská výroba

Tuzemská výroba 

Super 10 ECSuper 10 EC

Tuzemská výroba
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Rodenticidní nástrahy s účinnou látkou brodifacoum
Maximální účinnost na všechny hlodavce při velmi nízkých aplikačních dávkách.

Tuzemská výroba granulovaných 
přípravků
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NORAT bloky

do vlhkého prostředí

NORAT pasta

měkká nástraha v 15 gramových sáčcích

NORAT H
voskované maxigranule
(použití místo dovozo-
vých bloků)

Tuzemská výroba

N
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T
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R
A

S
C

A
L Rodenticidní nástrahy

s účinnou látkou  bromadiolone
Vyšší účinnost nástrah na potkany
než na myši.

          Tuzemská výroba granulí a zrní
Dovozová pasta a bloky - pouze v případě velkých objednávek 
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Rodenticidní nástrahy
s účinnou látkou difenacoum
Předností nástrah je vysoká bezpečnost, 
tj. snížená toxicita pro necílové skupiny 
živočichů.
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tuzemská výroba granulí a zrní 
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CIMETROL SUPER - nahradí Cimetrol
kombinace cypermethrin/tetramethrin/PBO a růstový regulátor 
pyriproxyfen, pro profesionální použití

ALPHABAN SUPER - nahradí Alphaban Super 5 ME
kombinace cypermethrin/tetramethrin/PBO
pro profesionální použití

CYTROL ULV/EC  - nová formulace
kombinace cypermethrin/PBO pro thermální zmlžování /studený 
aerosol, pro profesionální použití

VULCAN DUST - nová formulace
účinná látka permethrin popraš
pro profesionální použití i pro amatéry

VULCAN SG - nový typ dýmovnic
účinná látka permethrin 
pro profesionální použití i pro amatéry

CYTROL TRIGGER - náhrada za Cytrol Insect trigger
kombinace cypermethrinu a růstového regulátoru hmyzu -  
pyriproxyfen přípravek k přímému použití/postřiku bez ředění 
pro malospotřebitele/amatéry

V PŘÍPRAVCÍCH NA OCHRANU ROSTLIN

PYRETHRUM  5 EW nebo 5 EC
5% pyrethrin (s PBO u EC formulace)

PIRIMOR SG
dýmovnice pro použití ve sklenících (mšice aj.)

Přípravek proti slimákům (moluskocid)

CO NOVÉHO CHYSTÁME V BIOCIDNÍM PROGRAMU
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Zajícová Garden Servis  s.r.o.
Slavkovská 39, 747 07 Opava - Jaktař
Nabízí převážně malospotřebitelský
sortiment.
www.gardenservis-zajicova.cz
Tel.:  777 916 445    •     777 916 447

DDD Servis spol. s r.o.
Libušská 104/313, 142 00 Praha 4 - Písnice
Nabízí převážně přípravky pro profesionály
ale i zahrádkářský sortiment a aplikační 
techniku. Přípravky lze nakoupit přímo v pod-
nikové prodejně v Písnici nebo na pobočkách 
v Plzni, Litni u Berouna a Staré Boleslavi.
www.pestcontrol.cz
Tel.:  261 910 149    •     604 288 762

Agrochema družstvo 
Studenec č. 187, 675 02 Koněšín, okres Třebíč
Pro PelGar s.r.o. vyrábí škálu rodenticidních
a insekticidních přípravků pro tuzemský  i zahra-
niční trh. Nabízí celý sortiment přípravků. Objed-
návat lze přes E-shop či koupit přímo  ve Studenci.
www.agrochema.cz
Tel/fax:  568 627 026     •    Tel.: 602 780 633

Nohel Garden a.s.
Budínek 86, 263 01 Svaté Pole
Nabízí převážně malospotřebitelský sortiment. 
Dodává do vybraných supermarketů, drogerií, 
zahrádkářských prodejen. Pravidelné výprodejní 
dny v Budínku. 
www.nohelgarden.cz
Tel.:  734 287 148     •     318 533 533

Robert Pavlík
Velkoobchod se zahrádkářským zbožím
277 44  Vojkovice 1, okres Kralupy nad  Vltavou 
Nabízí celý sortiment přípravků, které lze 
objednávat přes E-shop nebo přímo koupit 
ve Vojkovicích.
www.zahradkarske-potreby.cz
Tel.:  315 792 468     •     775 290 969

Zahradní centrum  ZC s.r.o.
Jiráskovo předměstí 633/III
377 01 Jindřichův Hradec
Nabízí malospotřebitelská balení a některé pří-
pravky pro profesionální použití
www.zcjh.cz
Tel.:  778 409 790    •     384 370 911

Do maloobchodní a velkoobchodní sítě, vybraných supermarketů, DDD stanic , zahradnických center, 
zahrádkářských potřeb apod. přípravky dodávají tito distributoři PelGar s.r.o:
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Na Výsluní 7/2424, 100 00 Praha 10
Telefon: 274 770 944,  608 923 215,  602 219 959
Fax: 274 770 944
E-mail: info@pelgar.cz
 www.pelgar.cz

Ve spolupráci s:

PELGAR International LTD., Velká Británie
OCTAVIUS HUNT Limited, Velká Británie
AGROCHEMA družstvo Studenec, Česká  republika
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