
PESTSTOP – B Dýmové tabletky 
  
Formulace přípravku zaručuje okamžitou a jednoduchou aplikaci v těžce přístupných, 
uzavřených prostorách.  
Biocidní výrobek používejte bezpečně!  
 
Použití: 
V uzavřených prostorách proti lezoucímu hmyzu, švábovitému hmyzu, vši šatní, a ostatním 
druhům hmyzu, jako jsou mravenci, blechy apod. Účinný proti létajícímu hmyzu- molům, 
mouchám, komárům.  
Po zapálení obalu se působením teploty začne z tabletky uvolňovat pomocí dýmu účinná látka, 
která se rozloží po celém prostoru. 
 
Účinná látka: Cypermethrin 13000 mg/kg 
Návod na použití: 
Rozložte na nehořlavou podložku podle velikosti prostoru a výskytu škůdců adekvátně a 
postupně směrem k východu. 
Dávkování:  Lezoucí hmyz 25g 1 tabletka/ 25m2 

                                  Létající hmyz 25g 1 tabletka/ 50m2 

 
Balení:         5ks v obalu,  
 
Doba expozice: min 4 hodiny  
Po ukončení expozice větrejte min 60 minut, následně je možno místnost, prostor znovu 
využívat. 
 
Pokyny pro bezpečné používání  
R věty, S věty:  
 
S2 Uchovávejte mimo dosah dětí 
S13 Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv 
S 17 Uchovávejte mimo dosah hořlavých materiálů 
S 23 Nevdechujte plyny/dýmy/páry/aerosoly 
S24/25 Zamezte styku s kůží a očima 
S 26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc 
S 29 Nevylévejte do kanalizace 
S 46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení 
R20/22 Zdraví škodlivý při vdechování a při požití 
R 36 Dráždí oči 
R 52/53 Škodlivý pro vodní organizmy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním 
prostředí 
 
První pomoc: 



Po nadýchaní  u postiženého zabezpečte pobyt na čerstvém vzduchu, klid, teplo. Přivolejte 
lékaře. 
Při náhodném  požití - Po požití přípravku vypláchněte ústa důkladně vodou, vypijte 0,3 l vlažné 
vody a nevyvolávejte zvracení. Urychleně vyhledejte lékařskou pomoc! 
Při kontaminaci  očí  tyto vymývejte minimálně 15min. pitnou vodou, jestliže zarudnutí 
přetrvává zabezpečit vyšetření u očního lékaře. 
Při zasažení obleku a kontaminaci pokožky – oblek vysvléci a postižené místo umýt teplou 
vodou a mýdlem. 
Při otravě anebo podezření na otravu vyhledejte  lékaře  a informujte ho o složení přípravku a 
poskytnuté první pomoci.  
 
Skladujte v originálních neporušených obalech v skladu suchém, hygienicky čistém, dobře 
větratelném a uzavřeném, odděleně od potravin, léků, krmiv, dezinfekčních prostředků a obalů 
od těchto látek.  
 
Likvidace obalů a zůstatkového materiálu: Obaly po důkladném vyprázdnění a znehodnocení 
odevzdejte do spalovny.   
Spotřebujte do 2 roků od data výroby uvedeného na obale. 
 
Výrobce: Bábolna Bio Kft .Budapest  Szállás u. 6 
Distribuce pro Českou republiku: SLOM, s.r.o., Zálešná IV/ 1177,  Zlín  760 01 
Tel. 57 74311 28, FAX : 57 721 87 01, E-mail : slom@slom.cz,  www.slom.cz 
Balení obsah.: Provedení 1 litr v plast.obale .  
Oznámeno dle Zákona č.120/2002 Sb.pod zn. 15873/2008-SOZ-33.7.1-6.5.08 
Povoleno pro používání v zemědělských a potravinářských provozech pod č. 56/2008 Ústavu 
pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv Brno 
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