180 x 76 mm

Účinná látka: pirimifos-methyl (ISO) 225 g/kg-1
Hořlavá tuhá látka.
Zdraví škodlivý při vdechování.
Může způsobit podráždění dýchacích cest.
Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Actellic dýmovnice se používá pouze v prázdných skladech proti
hmyzím škůdcům. Před použitím si přečtěte návod k použití
(uveden na krabičce).

Smoke

Generator No.20
P261
Zamezte vdechování dýmu.
P271
Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P304-P340 Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch
a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.
P312
Necíte-li se dobře, volejte Toxikologické informační středisko
nebo lékaře.
P501
Odstraňte obsah/obal.
P273
Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P391
Uniklý produkt seberte.
SP1
SP03
SPO5
EUH401

Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem.
Po vznícení přípravku nevdechujte kouř a ihned opusťte ošetřovaný
prostor.
Před opětovným vstupem ošetřené prostory důkladně vyvětrejte.
Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské
zdraví a životní prostředí.

Dýmovnice je určena pouze pro profesionální použití.

insekticidní
dýmovnice

Obsah: 90 g
přípravek na ochranu rostlin

První pomoc a osobní ochranné prostředky při aplikaci jsou uvedeny
v připojeném letáčku.
Toxikologická poradna: Toxikologické informační středisko
Klinika nemocí z povolání
Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2
Telefon: 224919293, 224915402(nepřetržitý provoz)
E-mail: tis@vfn.cz
Skladování:
Přípravek / dýmovnici skladujte v originálních neporušených obalech, v suchých,
dobře větratelných a uzamykatelných skladech, odděleně od potravin, nápojů,
krmiv, hnojiv, desinfekčních prostředků a obalů od těchto látek při teplotě od +0°C
až +30°C a mimo dosah dětí a nepoučených osob. Chraňte před teplem, vlhkem
a přímým slunečním světlem. Neskladujte v blízkosti topných a zápalných těles.
Doba použitelnosti:
2 roky od data výroby při předepsaném způsobu skladování
Držitel rozhodnutí o povolení:
Octavius Hunt Limited,
Dove Lane Bristol, BS5 9NQ,
Velká Británie
Právní zástupce v ČR/dodavatel:
PelGar s.r.o.,
Na Výsluní 7, 100 00 Praha 10
Tel.: 274 770 944, 274 770 063
608 923 215, 602 219 959
Fax: 274 783 078, 274 770 944
E-mail: info@pelgar.cz
www.pelgar.cz
Evidenční číslo přípravku 5115-0
Etiketa Actellic SG 2014-02/01
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