
QuickBayt® Spray 
 

Insekticidní nástraha pro profesionální použití ve formě granulí určená k hubení mouchy domácí.  

 

Účinná látka: imidakloprid (ISO)  100 g/kg 

                      cis-trikos-9-en               1 g/kg  
 

  

VAROVÁNÍ 

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 

P501 Odstraňte obsah/obal  předáním oprávněné osobě. 

EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí. 

Výrobce: Bayer  S.A.S., 16 Rue Jean-Marie Leclair, F-69009  LYON, Francie 

V ČR registruje/dodavatel:Bayer s.r.o., Siemensova 4, 155 00 Praha 5, tel: 266 101 111 

Číslo oznámení: :    REG-3371-06.01.05/432 

 

Působení 
Přípravek působí na mouchy jako požerový jed, ale má i částečný kontaktní účinek. Mouchy přijímají 

aplikovaný přípravek jako potravu, protože obsahuje cukr. Jsou rovněž lákány atraktantem  cis-tricos-9-en. 

Používá se ve všech objektech živočišné výroby (vepříny, kravíny, chovy drůbeže) a dalších objektech kde se 

moucha vyskytuje (zpracovatelský průmysl, objekty komunální hygieny apod.).  Přípravek je bílé barvy a 

nezanechává barevné skvrny, je však třeba vzít do úvahy, že podstatnou složku tvoří cukr a postřik je prováděn 

jeho roztokem. Přípravek lze odstranit z ošetřených povrchů omytím vodou.  

Obsahuje silně hořkou látku (Bitrex), která chrání před náhodným požitím člověkem. 

 

Návod k použití 

Postřikem: Rozmíchejte odměřené množství přípravku ve vodě a vlijte jej do nádrže postřikovače, který pracuje 

s nízkým tlakem (cca 1 bar) a proveďte postřik míst, kde se mouchy shromažďují (stěny, rámy oken, přepážky, 

konstrukce apod.). Po skončení práce vypláchněte postřikovač teplou vodou.  

Nátěrem: Přípravek důkladně rozmíchejte ve vodě na řídkou pastu a proveďte nátěr míst, kde se mouchy nejvíce 

vyskytují. 

 

Dávkování: 

Postřikem:  

250 g přípravku rozmíchejte ve 2 l vody.  

Toto množství je určeno k ošetření objektu, který má 100 m2 podlahové plochy, přičemž se postřik aplikuje na 

cca 40 m2 stěn, případně jiných ploch, kde se mouchy shromažďují. 

Nátěrem: 

250 g přípravku rozmíchejte v 200 ml (vlažné) vody. Toto množství je určeno k ošetření objektu, který má 100 

m2 podlahové plochy. Nátěr aplikujte na malé plochy (cca 10 x 30 cm). Minimálně je třeba ošetřit 30míst na 

každých 100 m2 podlahové plochy objektu. Je možno rovněž natřít kartónové desky a zavěsit je v prostoru. 
 

Mouchy uhynou do několika minut po příjmu nástrahy. Insekticidní účinek přetrvává dle podmínek 4 – 6 týdnů. 

Po této době se v případě potřeby provede opakování zásahu.  

 

Bezpečnostní opatření 

 

Při  práci s přípravkem používejte ochranný pracovní oděv dle ČSN EN 13034-A1 (typ 6), gumové nebo 

plastové rukavice označené piktogramem proti chemickému nebezpečí podle ČSN EN 420+A1 s uvedeným 

kódem podle přílohy A k ČSN EN 374-1,  gumovou obuv a ochranné brýle (ČSN EN 166 - oblast použití 5).  



Při práci nejezte, nepijte a nekuřte. Po práci je nutno umýt obličej a ruce teplou vodou a mýdlem. Zabraňte styku 

přípravku se zvířaty, vodou, krmivy a prostory, kde se s nimi manipuluje. Neošetřujte plochy, s kterými přichází 

obsluha při běžné práci do styku. 

 

První pomoc 

Všeobecné pokyny: postiženého vyneste z nebezpečného prostoru. Odstraňte okamžitě kontaminovaný oděv. 

Při potřísnění pokožky: odstraňte potřísněný oděv a před dalším použitím jej vyperte nebo nechejte vyčistit. 

Zasaženou pokožku omyjte vodou a mýdlem. Jestliže podráždění přetrvává, vyhledejte lékařské ošetření. 

Při vniknutí do očí: ihned vymývejte proudem vody po dobu minimálně 15 minut. Po prvních 5 min. vyjměte 

kontaktní čočky, pokud jsou používány.  Vyhledejte lékařské ošetření, pokud dráždění přetrvává. Kontaktní 

čočky nesmí být opětovně používány. 

Při požití: vypláchněte ústa vodou, nevyvolávejte zvracení, vyhledejte ihned lékařskou pomoc.  

 

Léčbu postiženého může lékař konzultovat s toxikologickým střediskem v Praze: Toxikologické informační 

středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, tel: 22491 9293. 

 

 

Skladování 

Přípravek skladujte v uzavřených originálních obalech v suchých, chladných a dobře odvětraných skladech. 

Chraňte před mrazem a přímým slunečním světlem.  Uskladnění i transport provádějte odděleně od poživatin, 

léků, krmiv, dezinfekčních látek a jejich obalů.  

Doba použitelnosti 3 roky od data výroby. 

 

Odstranění  obalů, neupotřebitelných zbytků, aplikační kapaliny a oplachových vod 

Případné zbytky aplikační kapaliny a oplachové vody se použijí k ošetření. Použité obaly od přípravku se 

nesmějí používat k jinému účelu! Případné nepoužité zbytky přípravku a prázdné obaly ( 3x vypláchnuté vodou 

a znehodnocené) se předají oprávněné osobě k odstranění.  

 

Hmotnost:            1 kg 

Číslo šarže a datum výroby: uvedeno na obalu 

 

 


