
 
DURACID Vespe 

 
Aerosolový insekticid na boj proti lezoucímu a létajícímu hmyzu a zvlášť proti vosám.  

Použití v domácnostech a v komunální sféře. 
 

DURACID Vespe je aerosolový insekticid na hubení široké škály lezoucího a létajícího hmyzu 
jako jsou švábi, mravenci, mouchy, komáři, ovádi a hlavně vosy. Díky obsaženým složkám 
vytváří dvojitý účinek – hubící a reziduální. Je vhodné rozstřikovat proud přípravku buď přímo 
do vzduchu v ošetřovaném prostoru nebo na povrch ošetřovaných prostor. Vzhledem k jeho 
vlastnostem a účinným látkám rozpuštěných ve vodě se DURACID používá na dezinsekci 
obytných prostor, společenských místností, čekáren, hotelů, úschoven a skladů. 
  
Složení: 100 g přípravku obsahuje: 
Cypermethrin 40/60 ...................................................... 0,125 g 
Tetramethrin ................................................................. 0,25 g  
Piperonylbutoxid .......................................................... 1,25 g 
Emulgátory a antioxidanty ........................................... 0,42 g 
Deodorizovaný petrolej ................................................ 5,28 g 
Propan butan ................................................................ 35,00 g 
Demineralizovaná voda .............................. doplněná do 100 g. 
 
Zabraňte ohrožení člověka a životního prostředí, postupujte podle návodu na použití. 
 
Návod na použití: Před použitím protřepat! Nepoužívejte nadměrné a nevhodné množství. 
Proti létajícímu hmyzu v obydlích běžných rozměrů nepřekročte čas postřiku v trvaní 5 vteřin. 
Ošetření zopakujte jen je-li to nezbytné. Proud nasměrujte do větší vzdálenosti od osob. Vyhněte 
se větší koncentraci hořlavých plynů. Proti lezoucímu hmyzu (šváby, mravenci a ostatní lezoucí 
hmyz) nasměrujte proud tam, kudy hmyz přechází, hnízdí nebo se usazuje; podél okrajů podlahy, 
zárubní oken a dveří, do puklin, pod nábytek, do odpadků.  
 
Bezpečnostní informace:  
R 11 Vysoce hořlavý 
R 52/53 Škodlivý pro vodní organizmy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním 
prostředí 
 
S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí 
S 16 Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření  
S 23 Nevdechujte aerosoly  
S 33 Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny 
S 43 V případě požáru použijte CO2, pěnu, práškový hasicí přístroj. Nepoužívat vodu  
S 46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení  
S 51 Používejte pouze v dobře větraných prostorách  
S 61 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy  
  
 



Další bezpečnostní informace: Jestliže se přípravek používá v prostředí s dlouhým pobytem 
osob, například. ložnice, tyto se musí před jejich dalším pobytem dokonale vyvětrat. Zabránit 
kontaktu s očima a pokožkou. Zabránit přímému vdechnutí stříkaného proudu nebo vstříknutí do 
očí. V případě zasažení očí ihned a intenzivně po dobu 15 minut vyplachovat proudem čisté vody 
a konzultovat s lékařem. Po ukončení práce nebo v případě znečištění se přípravkem důkladně se 
umyjte vodou a mýdlem. Během používání neznečistit přípravkem potraviny, nápoje nebo 
nádoby, pro které jsou určené nebo je obsahují. Při používaní nejezte, nepijte ani nekuřte. 
Uchovávejte mimo dosah dětí a zvířat. 
 
První pomoc: 
Při nadýchaní: postiženého vyvést na čerstvý vzduch a dopřát mu odpočinek. V případě 
nevolnosti nebo jestliže má ztížené dýchání ihned konzultovat s lékařem.  
Při kontaktu s pokožkou: odstranit znečištěný oděv a pokožku  ihned umyjte větším množstvím 
vody. Jestliže podráždění přetrvává konzultovat s lékařem. Znečištěný oděv před dalším použitím 
vyprat. 
Při kontaktu s očima: oči vyplachujte při otevřených víčkách minimálně 15 minut velkým 
množstvím čisté tekoucí vody. Konzultujte s lékařem.  
Při požití: vyvolat zvracení. Ihned podrobit lékařské kontrole a ukázat lékaři etiketu a nebo 
bezpečnostní list.  
 
Informace pro lékaře: 
Přípravek působí na centrální nervovou soustavu a přenos vzruchů. 
Terapie: symptomatická. 
 
Upozornění: nádoba je pod tlakem. Chraňte před slunečním světlem a nevystavujte teplotám 
převyšujícím 50 °C.  Nevystavujte ohni nebo neklaďte na ohřívací tělesa. Po použití 
nepropichovat a neházet do ohně.  Vyhněte se větší koncentraci elektrostatického náboje. 
 

MANIPULUJTE OPATRNĚ! 
 

Skladování: přípravek skladujte v původně uzavřených a označených obalech, na chladném  a 
dobře větraném místě mimo dosah dětí. Skladovat daleko od tepelných zdrojů, otevřeného ohně a 
dalších možných zdrojů tepla. 
 
Likvidace obalů: prázdné obaly odevzdejte do separovaného sběru organizacím, které mají 
vydaný souhlas na nakládání s odpady. 
 
Výrobce: UNISPRAY s.r.l., Cologno Monzese (MI), Italy  
Distributor: VE.BI. s.a.s., S. Eufemia di Borgoricco (PD), Italy 
Dovozce: SLOM s.r.o., Zálešná IV/ 1177, Zlín 760 01 
                 Tel. : 57 74311 28 , Fax : 57 721 87 01 
 
Oznámeno dle § 35 Zákona č. 120/2002 Sb., č.j. REG-33.7.1-11.9.07/29128 
Povoleno pro používání v zemědělských a potravinářských provozech pod č. 51/2008 
Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv Brno 
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                                                                               Vysoce hořlavý                   Nebezpečné pro životní prostředí 
 
Registrační číslo: REG-33.7.1-11.9.07/29128 
 
Povoleno pro používání v zemědělských a potravinářských provozech pod č. 51/2008 ústavu 
pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv Brno. 
 
Obsah: 750 ml 
Doba použitelnosti: do 36 měsíců od data výroby 
Datum výroby: uvedený na obale 
Číslo šarže: uvedené na obale 
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