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DELTASECT 015 RTU
TEKUTÝ INSEKTICÍDNY PRÍPRAVOK URČENÝ NA PRIAME 
POUŽITIE VO FORME POSTREKU PROTI HMYZU A 
ČLÁNKONOŽCOM VO VNÚTORNÝCH PRIESTOROCH

Dovozca do SR: 

Výrobca: 
Shard Europe b.v.b.a. 
Jozef Mertensstraat 142, 
1702 Dilbeek 
Belgium 

Číslo šarže a dátum výroby: pozri obal. 
Doba použiteľnosti 2 roky od dátumu výroby. 

Číslo oprávnenia: bio/1321/D/13/2/CCHLP                                                                                                                  

Vzhľad prípravku: Insekticídna vodná suspenzia v 
mechanickom postrekovači určená na priame 

použitie, (RTU).
Účinná látka: deltamethrin

Chemická skupina: syntetické pyretroidy
Koncentrácia účinnej látky: 0,15 g / L

Prípravok je určený pre profesionálne použitie
Prípravok môže vyvolávať alergické reakcie

R 50/53 Veľmi jedovatý pre vodné organizmy, môže 
spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnom 
prostredí. 

 
S2 Uchovávajte mimo dosahu 
detí. 
S13 Uchovávajte oddelene od 
potravín, nápojov a krmív. 
S23 Nevdychujte aerosóly. 
S24/25 Zabráňte kontaktu s 
pokožkou a očami. 
S26 V prípade kontaktu s 
očami je potrebné ihneď ich 
vymyť s veľkým množstvom 
vody a vyhľadať lekársku 
pomoc.
S37 Noste vhodné rukavice.
S45 V prípade nehody alebo 
ak sa necítite dobre, okamžite 
vyhľadajte lekársku pomoc 
(ak je to možné, ukážte 

označenie látky alebo prípravku).
S51 Používajte len na dobre vetranom mieste
S57 Použite vhodný obal na zamedzenie kontaminácie 
životného prostredia. 
S60 Tento materiál a jeho obal musí byť zneškodnený ako 
nebezpečný odpad. 
S61 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Viď špeciálne 
pokyny alebo kartu bezpečnostných údajov.
Dodržujte etiketu, aby ste zabránili ohrozeniu zdravia ľudí a 
životného prostredia 
Spôsob účinku:
Účinná látka deltametrín, patriaca medzi pyretroidy, pôsobí 
kontaktne i požerom. 
Deltametrín usmrcuje hmyz takmer okamžite tým, že blokuje 
prenos nervových impulzov. 
Účel použitia: Prípravok DELTASECT 015 RTU je určený na 
hubenie všetkých vývojových štádií lezúceho hmyzu, ako švábi, 
rusi, mravce, blchy, ploštice, rybenky a pod, vo vnútorných 
priestoroch obytných budov i komerčných objektov.
Návod na použitie: Pred použitím prípravku DELTASECT 015 RTU 
nádobu niekoľkokrát dôkladne pretrepte. Otvorte trysku 
nastavením symbolu sprej a silným opakovaným stláčaním 
páčky prípravok aplikujte. Proti mravcom aplikujte prípravok 
okolo vchodov do hniezd, na cestičky, alebo ako bariéru na 
miesta ich prenikanie do vnútorných priestorov. Proti ostatným 
druhom aplikujte prípravok na všetky miesta, kde sa hmyz vo 
dne vyskytuje a vyhľadáva potravu, a kde sa v noci ukrýva. 
Venujte zvláštnu pozornosť všetkým skrýšam, štrbinám, 
prasklinám a trhlinám, najmä v blízkosti vodovodného potrubia, 
kanalizačného potrubia, podlahových líšt a pod. 
Dávkovanie: Prípravok aplikujte tak, aby všetky povrchy, ktoré 
majú byť ošetrené, boli  rovnomerne navlhčené. Postrek zostáva 
účinný najmenej 10 dní, nesmie však byť umytý, zotretý, 
zaprášený, alebo inak znehodnotený.
Bezpečnostné opatrenia: 

• Pred ošetrením zaistite neprítomnosť ľudí a domácich 
zvierat v miestnostiach, kde bude aplikovaný prípravok. 

• Miestnosti môžu byť opätovne používané až po uschnutí 
ošetrených povrchov a po vyvetraní. 

• Pred aplikáciou prípravku odstráňte z miestnosti, dôkladne 
prikryte, alebo uschovajte do skrine potraviny, riad, akváriá 
s rybami. 

• Nestriekajte na zariadenie alebo na povrchy, ktoré 
prichádzajú do kontaktu s nezabalenými potravinami 

• Prípravok 
uchovávajte 
iba v tesne 
uzavretom 
pôvodnom obale, 
mimo dosahu 
nepovolaných osôb, 
najmä detí. 

• Nestriekajte na posteľnú 
bielizeň, oblečenie a detské 
hračky. 

• Pri používaní nejedzte, nepite a 
nefajčite cigarety. 

• Pri práci s prípravkom zabráňte 
kontaktu s kožou a očami. 

• Po použití si umyte ruky a tvár s mydlom a 
vodou.

Príznaky otravy: Prípravok obsahuje insekticíd zo 
skupiny pyretroidov. 
Pri akútnej otrave sa môže objaviť rozrušenie, 
gastrointestinálne príznaky, tras, závrat, letargia, 
nevoľnosť a vracanie, bolesť v hornej časti trupu, svalové 
zášklby končatín, kŕče a bezvedomie (pri zasiahnutí veľmi 
vysokou dávkou).
Prvá pomoc: Po vdýchnutí: Vyveďte postihnutého z miesta 
expozície, umiestnite ho v pohodlnej pozícii, v ľahu alebo v 
sede, udržujte ho v kľude a teple.  Pri pretrvávajúcich 
ťažkostiach zaistite lekárske ošetrenie.
Pri zasiahnutí očí: Vyplachujte oči vlažnou čistou vodou po 
dobu aspoň 15 minút. Ak postihnutý nosí kontaktné šošovky, 
vyberte ich. Vyhnite sa silnému prúdu vody, ktorý môže 
spôsobiť poškodenie rohovky. Ak príznaky pretrvávajú, poraďte 
sa s očným lekárom. 
Pri zasiahnutí kože: Opláchnite vlažnou čistou vodou. Odstráňte 
kontaminovaný odev. Pri pretrvávajúcich ťažkostiach zaistite 
lekárske ošetrenie.
Pri požití: Nevyvolávajte zvracanie. Vypláchnite ústa vodou a 
podajte veľké množstvo vody na pitie (ak je postihnutý pri 
vedomí). Zaistite lekárske ošetrenie.
Lekár môže liečenie otráv konzultovať 24 hodín denne s 
Národným Toxikologickým informačným centrom, FNsP 
Bratislava, Limbová 5, 833 05 Bratislava
Telefón: 421 254 774 166,  Fax: 421 254 774 605; Mobil: 421 911 
166 066; 
e-mail: ntic@ntic.sk 
Skladovanie: Prípravok skladujte v originálnom obale. Nádobu 
uchovávajte tesne uzavretú, na chladnom, dobre vetranom 
mieste, pri teplote 0 až +30 ° C, oddelene od potravín, nápojov a 
krmív pre zvieratá. Chráňte pred priamym slnečným svetlom, 
teplom a vlhkosťou. Uchovávajte mimo dosahu detí. Zaistite 
nádoby pred mechanickým poškodením. 
Zneškodnenie zvyškov prípravku a jeho obalov: 
Nevyhadzujte do komunálneho odpadu. Nevylievajte do 
kanalizácie. Zabráňte znečisteniu povrchových a podzemných 
vôd. Zvyšky prípravku, prípravok ktorému uplynula doba 
použiteľnosti a prázdne obaly vráťte predajcovi, u ktorého bol 
výrobok zakúpený, alebo  odovzdajte subjektu poverenému na 
zneškodňovanie nebezpečných odpadov. Je zakázané spaľovať 
prázdne obaly. 
UPOZORNENIE! NEPOUŽÍVAJTE ANI VYPLÁCHNUTÉ PRÁZDNÉ 
OBALY NA INÉ ÚČELY 
Balenie: 1L

NEBEZPEČNÝ PRE 
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE


