
DELTACAPS 50 CS 

 
Tekutý emulgovatelný insekticidní koncentrát určený k aplikaci postřikem proti lezoucímu 
hmyzu v ochranné dezinsekci. Přípravek má rychlou okamžitou i reziduální účinnost. 
 
Účinná látka: deltamethrin 50 g/l (5%) 
 

Použití non profesionální. 
Biocidní přípravek: insekticid, TP 18 
Distribuční kategorie: II, biocid bez distribuční registrace 
 

Číslo povolení: oznámení potvrzeno MZ pod zn.: MZDR 33746/2013/SOZ  
 
Povolení/Oznámení je vystaveno na název produktu: Deltacaps 50 CS 
Uvedený název ATAK: Marketingové označení řady biocidů společnosti AgroBio Opava 
 
Držitel povolení: Sharda Europe b.v.b.a., Jozef Mertensstraat 142, 1702 Dilbeek, Belgium 
Distributor pro ČR: AgroBio Opava, s.r.o., Mostní 41/1, Skrochovice, 747 71 Brumovice                                         

             

 Nebezpečí 

H226 Hořlavá kapalina a páry. 
H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.  
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.  
EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. 
EUH208 Obsahuje 2,2-iminodi(etha-1-amin), diethylentriamin(111-40-0), 1,2-   benzoisothiazol-
3(2H)-on+, 1,2-benzoisothiazolin-3-on(2634-33-5), 4,4'-methylendifenyl diisokyanát, 
difenylmethan-4,4'-diisokyanát(101-68-8). Může vyvolat alergickou reakci.  
 

 P210 Chraňte před teplem, otevřeným plamenem, horkými povrchy. – Zákaz kouření.  
P240 Uzemněte obal a odběrové zařízení. 
P241 Používejte elektrické, ventilační, osvětlovaci zařízení do výbušného prostředí.  
P261 Zamezte vdechování mlhy, par, aerosolů.  
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. 
P285 V případě nedostatečného větrání používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest. 
P304 + P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v  
klidu v poloze usnadňující dýchání. 
P342 + P311 Při dýchacích potížích: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ  
STŘEDISKO nebo lékaře. 
P391 Uniklý produkt seberte. 



P501 Odstraňte obsah/obal ve sběrném místě pro nebezpečné nebo zvláštní odpady  
v souladu s místními, národními nebo mezinárodními předpisy.  
 
 

Mechanismus účinnosti: 
Deltamethrin, účinná látka přípravku Deltacaps 50 CS patří mezi syntetické pyretroidy, 
působí na hmyz kontaktně a má rychlý nástup účinnosti i dlouhou reziduální účinnost. 
Účinná látka přípravku se neodpařuje. 
 

 
Návod k použití: 
Přípravek nařeďte vodou na 1% pracovní směs. Při použití 5 litrového postřikovače nalejte do 
nádrže asi 1-2 litry vody, přidejte 50 ml přípravku a doplňte vodou do  5 litrů. Dobře 
promíchejte, postřikovač natlakujte a aplikujte postřikem v dávkách 50 ml naředěného přípravku 
na každý m2 ošetřené plochy. Postřik aplikujte přímo na hmyz, na místa výsktu a 
předpokládaného výskytu, na jeho cestičky a do jeho úkrytů. Na podlahu kolem stěn, do koutů, 
kolem podlahových lišt, do škvír a prasklin a pod. 
 
Zasažený hmyz uhyne za 1 až 24 hod. 
Při přetrvávajícím zamoření postřik opakujte podle potřeby v jednoměsíčních intervalech. 
 
Po postřiku zajistěte důkladné větrání. Prostory můžou být znovu používány a lidé do nich 
mohou vstupovat po dokonalém zaschnutí postřiku, minimálně za 2 hod. 
Pokud byly postřikem kontaminovány povrchy, které přicházejí do kontaktu s potravinami 
nebo krmivy, omyjte je důkladně vodou a saponátem. 
 

Bezpečnostní opatření: 
Přípravek nesmí být v rozporu s touto etiketou používán k jinému účelu, ani jiným způsobem, ani 
v rozporu s platnými právními předpisy. 
Před použitím si přečtěte návod k použití. 
 
Postřik nesmí být aplikován na potraviny, jídelní příbory, kuchyňská zařízení a na povrchy, 
které přicházejí do kontaktu s potravinami, nápoji nebo krmivy a na povrchy, na nichž jsou 
potraviny a krmiva připravovány, podávány, konzumovány, nebo je na nich poskytováno 
občerstvení. 
 
Před postřikem odstraňte nebo dobře přikryjte akvária s rybičkami a rostliny. 
Kromě osob provádějících postřik, nesmí být v ošetřovaném prostoru žádné jiné osoby, 
domácí a hospodářská zvířata, až do zaschnutí postřiku a odvětrání. 
Nevylévejte do kanalizace. Přípravek je nebezpečný pro včely. 
 
Postřik neaplikujte na elektrická zařízení, které jsou pod proudem. 
Při práci nejezte, nepijte a nekuřte. 
Při práci s přípravkem noste ochranný pracovní oděv, rukavice a brýle. 
Nevdechujte aerosol vznikající při postřiku. 
V případě nedostatečného větrání používejte ochranný dýchací přístroj (např. masku s filtrem 
typu P1). 



Po ukončení práce si umyjte ruce vodou a mýdlem. 
Neznečisťujte vodní toky a vodní nádrže přípravkem. Nevylévejte do kanalizace. 
Před opětovným použitím kontaminovaný ochranný oděv vyperte. 
Neaplikujte přímo na zvířata. 
Zamezte uvolnění do životního prostředí. 
Uniklý přípravek shromážděte. 
Odstraňte obsah a kontaminovaný obal v souladu se zákonem. 
 

První pomoc: 
Obecná informace: 
 
Přímé a nepřímé vedlejší účinky 
Lokální: může způsobit podráždění očí a kůže. 
Při vdechnutí: může vyvolat kašel a podráždění. 
Systémové: rozrušení, žaludeční a střevní potíže, třes, závratě, bolestihlavy, apatie, nevolnost a 
zvracení. 
 
V případě nehody nebo když se necítíte dobře, vyhledejte neprodleně lékařské ošetření. 
 
Při zasažení kůže: Omyjte zasažené místo kůže ihned velkým množstvím vody  a mýdlem. 

Sundejte kontaminovaný oděv a znovu jej použijte po vyprání. Jestliže 
podráždění zasažené kůže přetrvává vyhledejte lékařské ošetření. 

Při zasažení očí: Vyjměte kontaktní čočky, pokud je máte. 
Široce otevřené zasažené oko/oči vyplachujte velkým množstvím vody 
po dobu 15 minut. 

Při nadýchání:: Přemístěte postiženého na čerstvý vzduch a poskytněte mu klid. 
Jestliže je jeho dýchání nepravidelné, vyhledejte lékařské ošetření. 

Při polknutí: Vypláchněte ústa vodou, zvracení vyvolávejte jen po konzultaci 
s lékařem. Nepodávejte nic ústy jestliže je postižený v bezvědomí. 
Vyhledejte lékařské ošetření. 

 
Informace pro lékaře: 
Deltamethrin patří k toxinům sodíkových kanálů, snižuje práh citlivosti senzorických nervů a 
způsobuje prodloužení neuronové excitace. 
Protijed: není. Použijte symptomatické léčba. 
 
 
 
Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o přípravku, se kterým postižený pracoval a 
o poskytnuté první pomoci. V případě potřeby lze další postup při první pomoci (případně i 
následnou terapii) konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem, Klinika nemocí 
z povolání, Vyšehradská 49, Praha 1, 128 21, tel: 224 919 293, nebo 224 915 402. 
 

Skladování: 
Skladujte v těsně uzavřených originálních obalech, v chladných, suchých a dobře větraných a 
uzamykatelných prostorách při teplotě vyšší než +5 0C. Uchovávejte odděleně od potravin, 
nápojů a krmiv, hnojiv, těkavých chemických látek a jejich obalů. Uchovávejte mimo dosah 



dětí, nepovolaných osob  a domácích zvířat. Chraňte před kontaktem s tepelnými zdroji 
nevystavujte přímému slunečnímu svitu a teplotám vyšším než 40 0 C. Chraňte před mrazem. 
 

Odstraňování obalů a zbytků přípravku: 
Prázdné obaly, které přišly do kontaktu s přípravkem a zbytky přípravku musí být likvidovány 
jako nebezpečný odpad podle platných právních předpisů. 
 

Doba použitelnosti 2 roky od data výroby. 
 

Balení:  
 
 

 
 
 

 

 

 


