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Emulgovateľný insekticídny suspenzny koncentrát 
(SC), určený na nariedenie vodou a na aplikáciu vo 
forme postrekov, proti dospelým komárom, 
muchám, osám, blchám, mravcom, pavúkom a proti 
všetkým vývinovým štádiám švábov, rusov a ploštíc.

Prípravok je určený pre profesionálne a neprofesio-
nálne použitie

Účinná látka: Deltamethrin 25 g/liter (2,5%)
Vzhľad prípravku: Biela suspenzia

Číslo povolenia: oznámenia potvrdené  pod zn: 
bio/778/D/13/4/CCHLP

Upozornenie:                                           
Ohrozuje zdravie pri požití, 
nadýchaní, styku s 
pokožkou a sliznicami a pri 
zasiahnutí očí
Dráždi oči a pokožku
Pre včely škodlivý
Pre ryby a ostatné vodné 
organizmy jedovatý
Prípravok nesmie byť 
použitý inak, než je uvedené 
v návode na použitie

R 50/53 Veľmi toxický pre 
vodné organizmy, môže 
spôsobiť dlhodobé 

nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného 
prostredia.
S2: Uchovávajte mimo dosahu detí
S13: Uchovávajte mimo dosahu potravín, nápojov a 
krmív pre zvieratá. 
S23: Nevdychujte pary a aerosóly 
S24/25 Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami. 
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 zmesi). 
S51: Používajte len na dobre vetranom mieste. 
S60: Tento materiál a príslušná nádoba musia byť 
zlikvidované ako nebezpečný odpad. 
S61: Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. 
Oboznámte sa so špeciálnymi inštrukciami, kartou 
bezpečnostných údajov. 

Mechanizmus účinku:
Účinná látka deltametrín, patriaci medzi pyrethroidy 
pôsobí kontaktne i  požieraním. Deltamethrin 
usmrcuje hmyz takmer okamžite tým, že blokuje 
prenos nervových impulzov.

Návod na použitie:
Prípravok Deltasect rozrieďte vodou a aplikujte 
tlakovým postrekovačom na miesta výskytu 
článkonožcov, do rohov miestností, okolo 
podlahových líšt, nôh nábytku a na všetky miesta, 
kam lietajúci hmyz sadá a kde sa lezúci hmyz môže 
pohybovať a ukrývať.

Dávkovanie:

Deltasect môže byť použitý proti škodlivým 
článkonožcom vo vnútorných priestoroch domov a v 
ich bezprostrednom okolí, v bytoch, kultúrnych 

centrách, v hoteloch, reštauráciách, jedálňach, 
baroch, v skladoch, v zdravotníckych zariadeniach, v 
dopravných prostriedkoch ako sú vlaky, autobusy, 
lietadlá alebo lode.

Bezpečnostné opatrenia:
Pri manipulácii s prípravkom a pri jeho aplikácii noste 
ochranný odev a ochranné okuliare.
Nevdychujte aerosól vznikajúci pri postreku.
Kontaminovaný ochranný odev použite znovu až po 
vypraní.
Pri aplikácii nejedzte, nepite a nefajčite.
Po skončení práce s prípravkom si umyte ruky vodou 
a mydlom.
Pred aplikáciou prípravku odstráňte alebo dobre 
prikryte potraviny a nápoje.
Nariedený prípravok  ihneď spotrebuje.
Pracovná zmes musí byť pripravená vždy tesne pred 
aplikáciou.
Môže spôsobovať dočasné podráždenie očí, slizníc a 
kože.
Toxický pre ryby a vodné organizmy.
Nekontaminujte vodné zdroje, vodné toky a vodné 
nádrže nariedeným prípravkom alebo vodou 
použitou na vyplachovanie postrekovačov  a obalov 
prípravku.
Prvá pomoc:
Pri náhodnom požití: nevyvolávajte zvracanie. 
Postihnutému nepodávajte nič na pitie ani na 
jedenie. Presvedčte sa, či sú dýchacie cesty voľné. 
Vypláchnite ústa vodou a postihnutého dopravte na 
lekárske ošetrenie.
Pri zasiahnutí očí: Otvorené oko / oči vypláchnite 
prúdom čistej vody a okamžite vyhľadajte lekárske 
ošetrenie.
Pri zasiahnutí pokožky: Zasiahnuté miesto umyte 
vodou a mydlom.
Pri vdýchnutí: Vyveďte postihnutého na čerstvý 
vzduch, ale udržujte ho v teple. Vyhľadajte 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:
Skladujte v originálnych obaloch v suchých, 
chladných, uzamknutých skladoch, oddelene od 
potravín, nápojov, krmív, liekov a chemických látok. 
Nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu.
a teplotám vyšším ako 40ºC.
Chráňte pred mrazom.

Zneškodňovanie obalov a zvyškov prípravku:
Prípravok z obalu úplne spotrebujte. Prázdny obal 
nepoužívajte ani po vypláchnutí na iné účely. 
Prázdne obaly a zvyšky prípravku odstraňujte ako 
nebezpečný odpad.

Balenie: 1L plastová fľaša so závitovým uzáverom
Číslo šarže a dátum výroby: pozri obal.
Doba použiteľnosti 2 roky od dátumu výroby.

Proti lietajúcemu hmyzu Proti lezúcemu hmyzu

40-50 ml prípravku do 5 
litrov vody na 100 m2

50-60 ml prípravku do 5 
litrov vody na 100 m2

NEBEZPEČNÝ PRE 
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE


