K-Othrine Partix
Insekticidní přípravek ve formě kapalného koncentrátu (SC) pro profesionální použití určený na ochranu proti
švábům, rusům, štěnicím, pavoukům, mouchám a na likvidaci vosích hnízd.

Účinná látka: deltamethrin 25 g/l

VAROVÁNÍ
Přípravek obsahuje nebezpečné látky deltamethrin a reakční směs 5- chlór-2-metylisothiazol-3(2H)-onu a 2metyl-izotiazol-3(2H)-onu (3:1).
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P261 Zamezte vdechování aerosolů.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranný oděv a ochranné rukavice.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdlem.
P321 Odborné ošetření (viz. pokyny na tomto štítku).
P333+P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc.
P391 Uniklý produkt seberte.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě.
Držitel povolení/Dodavatel: Bayer s.r.o., Siemensova 2717/4, 155 00 Praha 5, ČR, tel. 00420 266101111.
Výrobce: Bayer S.A.S., 16, rue Jean-Marie-Laclair, CS 90106 69009, Lyon Cedex 09, Francie
Číslo povolení: CZ-0023889-0000
Datum výroby a číslo šarže: uvedeno na obale

Balení: 250 ml (HDPL láhev)

Návod na použití
Popis povoleného použití
Vnitřní použití: veřejné, komerční a průmyslové objekty (např. školy, nemocnice apod.) a obytné, obchodní
a výrobní zařízení.
Vnější použití: na likvidaci vosích hnízd (zavěšené pod střechou nebo na stromě).
Tento přípravek je určen pouze k hygienickému použití a nesmí se používat k ochraně rostlin a rostlinných
produktů před poškozením způsobeným hmyzem.
Kategorie uživatelů: profesionální uživatel, odborně způsobilá osoba.
Cílové organismy
Rus domácí a šváb americký (vajíčka, nymfy, dospělci)
Ošetření na plochách, kde se provádí mokré čištění: ošetření se provede do spár a štěrbin, max. šíře pásu by měla
být do 10 cm. K dosažení se použije speciální tryska s úzkým rozstřikem nebo tryska určená k ošetření spár a
štěrbin. Je třeba dodržet vhodnou vzdálenost mezi tryskou a ošetřovanou plochou.
Ošetření na plochách, kde se neprovádí mokré čištění: postřikem ošetřete místa výskytu hmyzu, jako jsou plochy
pod a za kuchyňským nábytkem, pod lednicí, pod dřezem, pod a za sporákem nebo jinými zdroji tepla, všechny
spáry a štěrbiny a další místa, která mohou sloužit jako úkryt pro hmyz.
Štěnice domácí (dospělci):
Ošetřují se pouze plochy, kde se neprovádí mokré čištění (jako jsou koberce, matrace, nábytek apod.).

Pavouci (dospělci)
Ošetření na plochách, kde se provádí mokré čištění: ošetření se provede do spár a štěrbin, max. šíře pásu by měla
být do 10 cm. K dosažení se použije speciální tryska s úzkým rozstřikem nebo tryska určená k ošetření spár a
štěrbin. Je třeba dodržet vhodnou vzdálenost mezi tryskou a ošetřovanou plochou.
Ošetření na plochách, kde se neprovádí mokré čištění: postřikem ošetřete místa výskytu pavouků, jako jsou
tmavá místa pod a za kuchyňským nábytkem, pod lednicí, pod dřezem a další plochy, kde se pavouci vyskytují.
Moucha domácí (dospělci)
Ošetřete postřikem plochy, kde mouchy dosedají, pokud se zde neprovádí mokré čištění (stěny, rámy oken a
dveří, stropy apod.).
Vosy (dospělci):
Přímým postřikem ošetřete vstup do vosího hnízda.
Obecná pravidla pro použití
Před použitím si vždy přečtěte etiketu nebo prospekt a dodržujte dodané pokyny.
Naplňte nádrž postřikovače polovinou potřebného množství vody. Protřepejte obsah balení. Odměřte potřebné
množství přípravku a opatrně jej vlijte do nádrže. Doplňte vodou na požadované množství a důkladně
promíchejte. K aplikaci použijte ruční nebo motorový postřikovač poskytující relativně hrubší postřik (vel.
kapének cca 100 µm) při nízkém tlaku (1-3 bary). Aplikujte co nejpřesněji na cílovou plochu. Aby se zabránilo
expozici jemnými částicemi aerosolu, nepoužívejte techniku prostorového postřiku. Po skončení práce naplňte
postřikovač čistou vodou a důkladně vypláchněte. Oplachovou vodu použijte na přípravu dalšího postřiku, nebo
likvidujte jako nebezpečný odpad. V případě ucpání trysky ji vypláchněte vodou, neprofukujte ústy. Během této
práce použijte ochranné rukavice, které po skončení opláchněte.
Opatření pro zabránění vzniku a rozvoji resistence
Kde je to možné, kombinovat chemické zásahy s nechemickými. Aplikaci provádět vždy proti nejcitlivějšímu
vývojovému stádiu hmyzu. Při dlouhodobé ochraně by se měly kombinovat přípravky s různým způsobem
účinku. Účinnost přípravku by se měla sledovat a v případě jejího snížení je třeba posoudit, zda došlo k vývoji
resistence nebo je to způsobeno úrovní sanitace, neošetřenými prostory apod. V případech, kdy požadovaná
dávka správně aplikovaná neposkytuje dostatečnou účinnost a je předpoklad resistence, nepoužívejte jiné
přípravky, které mají stejný způsob účinku.
Dávkování
Proti švábům a rusům, pavoukům a mouchám: Rozřeďte 5 ml přípravku v 1 L vody a aplikujte v dávce 50
ml suspenze/m2 ošetřované plochy.
Účinnost až 12 týdnů proti švábům a rusům, až 8 týdnů proti pavoukům a až 5 týdnů proti mouchám v závislosti
od čistoty a povahy povrchu, na který se přípravek aplikoval. Podle potřeby ošetření opakujte (maximálně 11
aplikací ročně).
Proti štěnicím (2 ošetření): Rozřeďte 10 ml přípravku v 1 L vody a aplikujte v dávce 50 ml suspenze/m2
ošetřované plochy.
Druhé ošetření (po 4 dnech): Rozřeďte 5 ml přípravku v 1 L vody a aplikujte v dávce 50 ml suspenze/m2
ošetřované plochy.
Reziduální působení až 12 týdnů. Podle potřeby ošetření opakujte.
Likvidace vosích hnízd: rozřeďte 10 ml přípravku v 1 L vody a aplikujte v dávce 200 ml suspenze na 1
vosí hnízdo.
Úplná likvidace hnízda za 1-2 týdny.
Opatření na zmírnění rizika
Používejte podle návodu v etiketě. Nepřipravujte více postřikové kapaliny, než kolik je potřeba na zásah. Zbytek
přípravku skladujte v dobře uzavřeném originálním obalu. Během práce s přípravkem (ředění, mísení, postřik i
čištění) používejte pracovní oděv EN 13034-A1 (kat. 3, typ 4), ochranné brýle EN 166, gumové nebo plastové
rukavice podle EN 374-1 (min. tloušťka 0,4 mm), gumovou obuv. Nepoužívejte jako aerosol.
Uzavřete ošetřovanou místnost před aplikací. Před jídlem a po práci si umyjte ruce a exponovanou pokožku
vodou a mýdlem. Odložte kontaminovaný oděv. Během aplikace nesmí být přítomny další osoby, vstup je možný
až po zaschnutí postřiku. Před vstupem dalších osob bez ochranných pomůcek je třeba prostor vyvětrat.
Nestříkejte v blízkosti potravin, krmiv, nápojů v a ani na povrchy a zařízení, které s nimi přicházejí do kontaktu,
nebo které přichází do kontaktu s hospodářskými zvířaty. Neaplikujte přímo na lidi, zvířata nebo lůžkoviny a jiné
materiály, které přichází do styku s pokožkou, ani materiály, které se perou (záclony, lůžkoviny apod.), odstraňte
je před aplikací. Neošetřujte matrace v dětských postýlkách. Před aplikací odneste nebo zakryjte akvária a

nádoby s rybami. Nanesený nebo rozlitý postřik muže operátor odstranit utřením jednorázovými vlhčenými
utěrkami a saponátem. Tyto se musí likvidovat spolu so suchým odpadem a nesmí se prát, aby se zabránilo úniku
do životního prostředí.
Aplikujte tak, aby s přípravkem nepřišli do kontaktu domácí zvířata. Při ošetřování nábytku, koberců, matrací
apod. zabraňte kontaminaci přilehlé plochy kde se uklízí mokrým čistěním. Pokud je to potřebné, zakryjte
plochy nepropustným materiálem (například plastovou fólií). Pokud je povrch zasažený, je potřebné postřik setřít
jednorázovými utěrkami, které se následně odstraní jako nebezpečný odpad, rovněž použité plastové fólie. Při
likvidaci vosích hnízd: Nepoužívejte v blízkosti zemědělských plodin, domácích zvířat, vodních ploch a včelínů.
Před aplikací zakryjte plochu pod hnízdem (plastová fólie). Neaplikujte za deště. V okolí budov aplikujte jen na
místa, která jsou chráněná před záplavovou vodou. Vosy mohou být agresivní a mohou pobodat lidi po ošetření
před tím, než dojde k jejich omráčení, Aby se snížilo riziko, je potřebné použít vhodnou ochranu a aplikovat za
soumraku. Další osoby se mohou pohybovat v blízkosti hnízda až po dosažení účinku.
Údaje o pravděpodobných nepříznivých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy a
v případě ohrožení životního prostředí
Prví pomoc:
Všeobecné pokyny: Svlékněte kontaminované oblečení a bezpečně uložte na určené místo.
V případě požití: Zůstaňte v klidu. Vypláchněte ústa vodou. Nevyvolávejte zvracení. Ihned vyhledejte lékařskou
pomoc.
Při nadýchání: Přemístěte postiženého na čistý vzduch a ponechte v klidu. Ihned vyhledejte lékařskou pomoc.
Při potřísnění pokožky: Ihned omývejte velkým množstvím vody a mýdlem (alespoň 15 minut). Odstraňte
kontaminovaný oděv. Teplá voda může způsobit subjektivní pocit pálení a dráždění pokožky, není to příznak
systémové otravy. Jestliže symptomy přetrvávají, vyhledejte lékařské ošetření.
Při zasažení očí: Ihned vyplachujte i pod víčky proudem vody alespoň 15 minut. Vyjměte kontaktní čočky, pokud
jsou používány, po prvních 5 minutách a pak pokračujte ve vyplachování. Teplá voda může způsobit subjektivní
pocit pálení a dráždění, není to příznak systémové otravy. Jestliže symptomy přetrvávají, vyhledejte lékařské
ošetření.
Tel. číslo pro naléhavé situace: Toxikologické informační středisko, tel. 224919293, 224915402.
Opatření v případě ohrožení životního prostředí:
Zabraňte proniknutí produktu do životního prostředí (půda a vodní plochy), kanalizace, drenáže apod. pomocí
ochranných bariér a uzavřením vstupů do kanalizace. Informujte orgány ochrany životního prostředí v případě
proniknutí do vodních ploch půdy, drenáže nebo kanalizace.
Metody a prostředky pro zachycení přípravku:
Zasypte místo s rozlitým přípravkem absorbčním materiálem (písek, piliny, kaolin), smeťte materiál a uložte jej
jako nebezpečný odpad do vhodné nádoby.
Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu
Zbytky přípravku, prázdné obaly, použité kontaminované čistící prostředky je třeba likvidovat jako nebezpečný
odpad předáním oprávněné osobě. Zbytky přípravku musí zůstat v původním obalu. Nemíchat s jiným odpadem.
Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování
Přípravek je stabilní 2 roky od data výroby, pokud je skladován v originálním uzavřeném obalu, v chladném,
suchém a dobře větraném skladu.
Chraňte pře světlem.
Skladujte odděleně od potravin, nápojů a krmiv.

