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INSEKTILL  

 

Микрокапсулиран течен пиретроиден инсектицид.  

Действа чрез контакт и при поглъщане от насекомите. 

 

Област на приложение:  

За контрол на пълзящи (хлебарки, мравки) и летящи насекоми (мухи, комари) в 

домакинството и в обекти с обществено предназначение, промишлени сгради, промишлени 

зони, конюшни, ферми. 

 

Разрешение от МЗ за предоставяне на пазара: 2552-1/16.05.2019 г. 

 

Активни вещества: 

Циперметрин cis/trans +/- 40/60 – 1 g/100 g  

Пиперонил бутоксид – 1 g/100 g   

 

Характеристики: Течен инсектицид на базата на циперметрин. Неговото действие се 

усилва от наличието на синергиста пиперонил бутоксид. Активното вещество е „опаковано“ 

в полиетиленови микрокапсули, които го изпускат контролирано и осигуряват дълго 

последействие. Микрокапсулите създават „минно поле“ за насекомите и полепват по телата 

им, когато преминават през третирания участък. Те ги пренасят в убежищата си и заразяват 

дори и укрилите се насекоми. Резултатът е сигурно действие дори и за резистентните 

хлебарки, и дълъг остатъчен ефект. 

 

Категория на потребителите: масова. 

 

Главна група 3 Контрол на вредители. 

Продуктов тип 18 Инсектициди, акарициди и продукти за контрол на други артроподи. 

 

 
 

ВНИМАНИЕ 

 

Предупреждение за опасност: 

H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект. 

 

Препоръки за безопасност: 

P101 При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта. 

P102 Да се съхранява извън обсега на деца. 

P103 Преди употреба прочетете етикета. 

P273 Да се избягва изпускане в околната среда. 

P391 Съберете разлятото.  

P501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с националната уредба. 
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Допълнителна информация за опасностите:  

EUH 204: Съдържа изоцианати. Може да причини алергична реакция. 

EUH 208: Съдържа перметрин и Реакционна маса на 5- хлоро-2-метил-2H-изотиазол-3-он 

(EINECS 247-500-7) и 2-метил-2H-изотиазол-3-он (EINECS 220-239-6) (CMIT/MIT) (3:1). 

Може да причини алергична реакция. 

 

Начин на употреба: 

Биоцидът е готов за употреба. Разбъркайте добре преди употреба. Преди обработка 

помещенията да се освободят от хора, животни, домашни любимци, храни, напитки и др. Да 

се отстранят или покрият аквариумни, терариуми и клетки за животни. Да се изключи 

въздушния филтър на аквариума. 

Пръска се върху повърхностите, по които насекомите кацат, преминават или на местата 

където се укриват. Продуктът не оцветява стените и може да се нанася върху порьозни или 

прясно боядисани повърхности. След като изсъхне продуктът може да остави белезникави 

петна, които представляват микрокапсули с активните вещества. Не ги почиствайте, а 

оставете продъктът да действа. Да не се нанася върху повърхности достъпни за деца и 

животни.  

Разходна норма: до омокряне на повърхностите (30 g/m2) 

 

Остатъчна ефективност на продукта: 21 дни 

 

ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ПРОДУКТА СА ОТГОВАРНИ ЗА ЕВЕНТУАЛНИ ЩЕТИ 

ПРОИЗТИЧЩИ ОТ НЕПРАВИЛНА УПОТРЕБА НА ПРОДУКТА - НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ 

КОНТЕЙНЕРА ПОВТОРНО - НЕ ИЗХВЪРЛЯЙТЕ ОПАКОВКАТА В ОКОЛНАТА СРЕДА 

СЛЕД УПОТРЕБА - НЕ ПРОДАВАЙТЕ НЕПАКОВАН. 

 

Предупреждения: 

Не замърсявайте храни, напитки, прибори и оборудване. Да не се пръска в околния въздух. 

Ако продуктът се използва на място, където прекарвате дълго време или в спалнята, 

проветрете стаята достатъчно добре, преди да останете там отново. След прилагане, или в 

случай на замърсяване, кожата да се измие обилно със сапун и вода. Продуктът не трябва да 

се използва върху животни, тъй като не е за ветеринарна употреба. Инсектицида трябва да 

бъде използван върху повърхности, които не могат да бъдат достигнати от животни. 

Третирането трябва да се извършва в предварително освободени от животни, почистени 

помещения. Повторното въвеждане на добитъка е възможно само след изсушаване на 

третираните повърхности и адекватна вентилация. Да не се използва в селското стопанство.  

Винаги проверявайте продукта върху незабележим участък от повърхността, особено ако е 

боядисана (напр. врати и прозорци). 

ИЗБЯГВАЙТЕ ПРИЛОЖЕНИЕТО ВЪРХУ АЛУМИНИЕВИ ПОВЪРХНОСТИ И/ИЛИ ПО 

ПОВЪРХНОСТИ ПОД ПРЯКОТО ДЕЙСТВИЕ НА СЛЪНЦЕТО. 

 

Интервал между отделните третирания: Третирането може да бъде повторено при 

необходимост. Биоцидът има остатъчно действие до 21 дни. 

 

Достъп на хора и животни до третираните зони: След изсъхване на повърхностите и добро 

проветряване в продължение на не по-малко от 1 час. 

 

Съхранение:  
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Препоръчителен температурен диапазон: ≥ 5ºC ≤ 40ºC. Да се съхранява само в оригиналната 

опаковка, на хладно, добре проветриво място, далеч от източници на топлина, пламъци, искри 

и други източници на запалване. Да се съхранява далече от храна, напитки и фуражи. 

 

Информация за лекаря:  

Фармакодинамично действие: блокиране на нервната трансмисия чрез хиперстимулиране на 

пре-пост синаптични нервни окончания. Специална чувствителност се наблюдава при 

алергични и астматични пациенти, както и при деца. Внимание: Свържете се с Център по 

токсикология. 

 

Лице, което предоставя биоцида на пазара/производител : 

I.R.C.A. Service S.p.A.  

Strada Statale Cremasca 591 n. 10, 24040 Fornovo S. Giovanni (BG), Italy 

tel +39 0363337250; fax +39 0363 337242; email: info@ircaservice.com 

 

Дистрибутор:  

Пест Контрол Продукти EООД, 

1517 София, ул. Бесарабия № 52, 

телефон: (02) 945 14 95, www.pcp-bg.com 

 

Съдържание: 500 мл e 
 

Партиден номер: виж маркировката. 

Дата на производство: виж маркировката. 

Срок на годност: 2 години. 

 


