Cimetrol Trigger je určen k hubení létajícího a lezoucího hmyzu a jiných
členovců jako jsou mravenci, brouci, roztoči, švábi, rusi, blechy komáři,
vosy, moli a zejména štěnice. Cypermethrin působí na hmyz kontaktně,
má rychlou smrtící účinnost a velmi dobrou reziduální účinnost. Růstový
regulátor pyriproxyfen zastaví vývojová stadia hmyzu současně (vajíčka, larvy) a způsobí jejich uhynutí před dosažením dospělosti. Přírodní
organická sloučenina geraniol (hlavní složka růžových a jiných olejů) se
vyznačuje dalším insekticidním a také repelentním účinkem (zejména
na komáry).
Přípravek lze aplikovat na všechny druhy povrchů (nábytek, matrace
postelí, koberce, výstelky pelíšků domácích mazlíčků apod.) a používat
v bytech, zdravotnických zařízeních, kancelářích, průmyslových objektech,
muzeích, v dopravních prostředcích apod. Ve venkovním prostoru proti
mravencům a vosám a jejich hnízd.
PŘED KAŽDÝM POUŽITÍM PŘÍPRAVEK PROTŘEPTE A DŮKLADNĚ
PROČTĚTE NÁVOD NA POUŽITÍ.
1 stisknutí rozprašovače = 1 ml přípravku
NÁVOD NA POUŽITÍ:
Povrchový postřik:
Proti štěnicím
Sundejte všechno povlečení postelí a ihned jej vyperte při teplotě 60°C.
Přípravek aplikujte do všech denních úkrytů štěnic. Pozornost věnujte
především švům a knoflíkovým dírkám na všech stranách matrací.
Přípravek aplikujte do konstrukcí a rámů postelí, zejména do škvír,
štěrbin a mezer, především v čele postelí. Před položením nového povlečení nechte postřik důkladně vyschnou.
Proti dalšímu lezoucímu hmyzu aplikujte na povrchy, na kterých se
lezoucí hmyz a roztoči vyskytují, do jejich úkrytů a také na místa, kde
usedá létající hmyz.
Dávkování: 20 ml na 1m2 plochy tak, aby byl celý ošetřený povrch
stejnoměrně zvlhčen.
Prostorový postřik:
Proti létajícímu hmyzu aplikujte jemným rozstřikem do prostoru, kde
hmyz létá, v dávce 1 - 4 ml přípravku na 1 m3.
Přípravek mírně zapáchá při aplikaci, po zaschnutí již ne. Na ošetřených
površích nezanechává viditelných stop. Pro jistotu aplikujte postřik
nejdříve na malou, nenápadnou plochu a nechte zaschnout.
UFI: K8D0-Q0D8-N00R-NQG8
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Vysoce toxický vodní organismy s dlouhodobými účinky.
Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
VAROVÁNÍ
Uniklý produkt seberte.
Zbytky přípravku a obal likvidujte v souladu
se zákonem.
• Obsahuje geraniol, který může vyvolat
alergii.
Přípravek uchovávejte na bezpečném místě, mimo
dosah dětí, nepovolaných osoba a domácích zvířat.
Před aplikací odstraňte nebo přikryjte akvária s rybičkami.
Neaplikujte přímo na zvířata, ani při jejich přítomnosti.
Neaplikujte na oděvy a povlečení postelí.
Nedotýkejte se čerstvě ošetřených povrchů.
Přípravek je nebezpečný pro včely, neaplikujte na včelí úly ani na
včelařské vybavení.
Postřikem ošetřené tkaniny nechte důkladně oschnout.
Neaplikujte na potraviny, obaly potravin a nápojů ani na plochy,
se kterými přicházejí do kontaktu.
Prázdný obal přípravku nepoužívejte k jiným účelům ani po vypláchnutí.
První pomoc:
Při vdechnutí přerušit práci, opustit zamořený prostor,
postiženého přemístit na čistý vzduch.
Při zasažení očí vymývat proudem čisté tekoucí vody při doširoka
otevřených víčkách.
Při zasažení pokožky umýt vodou a mýdlem.
Při náhodném požití ústa vypláchnout vodou, nevyvolávat zvracení,
vyhledat lékařskou pomoc.
První pomoc a léčbu postiženého lze konzulovat s Toxikologickým
informačním střediskem (TIS):
Telefon: 224 919 293, 224 915 402, 24 hodin denně,
e-mail: tis@vfn.cz, www.tis-cz.cz
Výrobce:
PelGar International Limited
Newman Lane
Alton, Hampshire, GU34 2QR, United Kingdom
Telefon: +44(0)1420 80744
Číslo šarže:

Dodavatel:
PelGar s.r.o.
Datum výroby:
Na Výsluní 7/2424
100 00 Praha 10
Expirace:
info@pelgar.cz
www.pelgar.cz
Telefon: 274 770 944, 608 923 215, 602 219 959
Cimetrol Trigger je oznámen na MZd pod čj. 26818/2021/OBP.
Přípravek je určen pro amatéry i profesionální použití.

