
 
Teenox 
AZAMETHIPHOS 50%

500g

Datum spotřeby : Viz na obalu
Číslo šarže : Viz na obalu

VÍCEÚČELOVĚ POUŽITELNÝ INSEKTICID  
ROZPUSTNÉ GRANULE 
P R O  P R O F E S I O N Á L N Í  P O UŽ I T Í

TEENOX je účinný u následujícího hmyzu : čmelíci, 
potemníci, štěnice, švábi, blechy, mravenci, mouchy, 
komáři atd.
Aplikace nízkotlakým postřikovačem umožňujícím rovnoměrný postřik. Okamžitý účinek.
Dávkování a návod na použití :
Preventivní ošetření : 25 g rozmíchejte v 5 litrech vody.
Kurativní ošetření : 50 g rozmíchejte v 5 litrech vody.
Hubení štěnic : Aplikujte roztok tam, kde jsou štěnice ukryty. Zejména na pelest postele 
a jejího okolí, podél podlahové lišty, pod skříněmi, v šatních skříních, kolem oken, za závěsy, 
za nábytkem, atp. Upřednostňujte hubice a trysky vhodné k aplikaci do prasklin a puklin.
Hubení švábů : aplikujte roztok do míst, kde se švábi vyskytují. Zejména za podlahovými 
lištami, pod lednicemi, v rámech dveří, okolo elektrických spotřebičů.
Hubení blech : Aplikujte roztok na zamořené povrchy nízkotlakým rozstřikovačem.
Hubení mravenců : Aplikujte roztok přímo do hnízda, na cestičky nebo do míst nejvyššího výskytu.
Hubení létajícího hmyzu : Zjistěte, kde se hmyz shromažďuje a poté tyto povrchy ošetřete.
Hubení potemníků (Alphitobius diaperinus) : TEENOX zaručuje larvicidní i adulticidní 
účinek. Přípravek TEENOX aplikujte postřikem na podestýlku před naskladněním zvířat 
do haly, před tím, než budou instalována ostatní zařízení (napáječky, krmítka, atp.). Pro 
ošetření 100 m² plochy zřeďte 100 g přípravku TEENOX v 10 litrech vlažné vody. Aplikujte 
směs ve dvou krocích:
1. Postřikem aplikujte polovinu roztoku v prostoru pod krmítky, na podezdívku (30 až 50 
cm vysoko) a na okraje podestýlky (na 50 cm široký pruh);
2. Druhou polovinu roztoku nastříkejte na celou plochu podestýlky. Neošetřujte plochy a 
místa, která jsou určena k podávání krmiva nebo kde by mohlo dojít k pozření přípravku.
Hubení čmelíků (Dermanyssus gallinae) : K ošetření plochy 1000 m² zřeďte 1 kg ve 200 
až 400 litrech vody v závislosti na typu ustájení (volné nebo klecové ustájení, aby došlo k 
rovnoměrnému ošetření ploch). V případě silného zamoření zřeďte 2 kg v 200 l až 400 l k 
ošetření plochy 1000 m². Aplikujte jeden týden před naskladněním zvířat. Aplikujte do 
míst, kde se čmelíci vyskytují, tj. klece, spáry, praskliny a pukliny, všechna zákoutí, pod 
ohnuté plechy, na zakončení kovových tyčí/trubek, všechna místa, kde se stýkají dva 
povrchy a místa, kde se hromadí prach. Věnujte pozornost tomu, aby byl přípravek 
aplikován rovnoměrně, pod dostatečným tlakem, aby ulpěl na všech površích a pronikl do 
všech prasklin a puklin.
Pokyny k odstranění přípravku a jeho obalu: Obal musí být zlikvidován jako nebezpečný 
odpad na plnou odpovědnost majitele tohoto odpadu. Zbytky nevylévejte do kanalizace 
a vodních toků.

Biocid – TP 18 (insekticid). WG
Pro profesionální použití
Účinná látka : 50 % hm. AZAMETHIPHOS (CAS 35575-96-3)
Toxikologické informační centrum :  224  91 92 93 nebo 224 91 54 02
Číslo šarže : viz obal 
UFI : XJ0N-YR4Q-3R3X-S91N

Potemníci a čmelíci

Okamžitý účinek po kontaktu a požití

Přetrvává 6 až 12 týdnů

Alternativa v případě rezistence k pyretroidům

Nebezpečí !
Nebezpečné obsažené látky: Azamethiphos; kyselina sírová, mono-C12-14-alkyl estery, 
sodné estery. 

Standardní věty o nebezpečnosti (CLP) :
H315 - Dráždí kůži. H318 - Způsobuje vážné poškození očí. H331 - Toxický při vdechování. 
H351 - Podezření na vyvolání rakoviny. H370 - Způsobuje poškození orgánů (nervový 
systém). H410 - Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 

Pokyny pro bezpečné zacházení (CLP) : 
P201 - Před použitím si obstarejte speciální instrukce. P202 - Nepoužívejte, dokud jste 
si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim. P260 - Nevdechujte 
prach, aerosoly. P264 - Po manipulaci důkladně omyjte ruce. P270 - Při používání tohoto 
výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. P271 - Používejte pouze venku nebo v dobře 
větraných prostorách. P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P280 - Používejte 
ochranný oděv, ochranné brýle, obličejový štít. P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte 
velkým množstvím vody a mýdla. P304+P340 - PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na 
čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
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VÝROBCE: 
ARMOSA TECH SA
1, rue des Tuiliers - 4480 Hermalle-sous-Huy - Belgium
T. +32(0)85 519 519 - info-be@armosa.eu
www.armosa.eu
Product code :

 
IN-AZA-16007 - PA-LAB-01634
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DISTRIBUTOR:
Kheiron, s.r.o.

Sobočice 34, 281 44 Zásmuky
T. +420 777 551 855 - info@kheiron.cz

www.kheiron.cz


