
Solfac EW 050 

Insekticidní přípravek pro profesionální použití ve formě makro-emulze (olej ve vodě) určený k hubení 

škodlivého a obtížného hmyzu  v bytech, obchodech, zdravotnických zařízeních, kancelářích,  potravinářských 

provozovnách a výrobnách, průmyslových provozech , v objektech živočišné výroby a dalších prostorách kde se 

může hmyz vyskytovat. 

Účinná látka 

Obsah: cyfluthrin          50 g/ l  

 

 nebezpečný pro životní prostředí                                             dráždivý 

 

 

P O Z O R !  
Přípravek obsahuje nebezpečnou látku cyfluthrin (EC 269-855-7) a solventní naftu lehkou (EC 265-199-0). 
R43 Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží.  

R 50/53 Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. 

Může ohrozit zdraví při požití, nadýchání a při styku s pokožkou a sliznicemi! 

Pro včely toxický. 

Přípravek používejte jen podle návodu! 

NÁVOD K POUŽITÍ 

Způsob účinnosti 

Působí jako kontaktní insekticid ve velmi krátké době a má reziduální účinnost (v závislosti na ošetřeném druhu 

povrchu a použité koncentraci)  6 i více týdnů. Účinná látka se neodpařuje, je odolná vůči působení světla a 

tepla, je bez zápachu a nezanechává viditelných stop na ošetřených plochách a nepůsobí korosivně. Má dobrý 

vypuzovací účinek na hmyz. 

Spektrum účinnosti 

Hubí dospělce a další pohyblivá stadia hmyzu. Používá se k hubení rusů, švábů, cvrčků, pisivek, štěnic, vos, 

much (nepůsobí na populace resistentní na pyrethroidy),  mravenců, různých skladištních  brouků, zavíječů, 

komárů, blech, rybenek a dalších druhů škodlivého a obtížného hmyzu. Působí rovněž i na některé další členovce 

-  pavouky a klíšťata.  

 

Příprava postřikové kapaliny 

Nádobu s přípravkem důkladně protřepejte, abyste homogenizovali její obsah. Odměřené množství přípravku 

vlijte do nádrže aplikačního přístroje předem naplněného cca 1 /4 vypočteného množství vody. Doplňte nádrž na 

celkový objem a důkladně promíchejte. Postřikovou kapalinu je třeba spotřebovat během 4-6 hod. Pokud zůstane 

postřikovač v klidu je třeba obsah před dalším použitím opětovně promíchat.  

K residuálnímu postřiku se použijí běžné ruční nebo motorové postřikovače. Optimální tlak je 2 – 3 bary.  

K prostorovému postřiku jsou vhodné termomechanické nebo ULV generátory.  

Dávkování 

Residuální postřik 

Lezoucí hmyz a pavouci: 80 ml přípravku/ 10 l vody 

Létající hmyz:                  60 ml přípravku/ 10 l vody 

V obou případech aplikujte 50 ml postřikové kapaliny na 1 m2, u silně porézních materiálů (stěny)  je třeba 

zvýšit dávku na 100-130 ml postřikové kapaliny na 1 m2 .     

Provádí se  celoplošný nebo pásový (bariérový) postřik. Při likvidaci švábovitého hmyzu aplikujte pásový 

postřik kolem všech vstupů do místnosti, podél stěn, kolem výlevek a umyvadel, dřezů, van, ledniček, rozvodů 



vody a tepla.  Proti štěnicím ošetřete  konstrukce postelí, nábytku, místa za obrazy apod. Proti blechám se 

celoplošně ošetřují podlahy (zejména dřevěné), koberce, pásy podél stěn a místa, kde se zdržují domácí zvířata. 

Proti létajícímu hmyzu se ošetřují místa kde se hmyz nejvíce shromažďuje (okenní rámy, trámy, osluněné stěny 

apod.).  

Opakování je třeba provést v závislosti na vývojovém cyklu jednotlivých druhů tak, aby byly zasaženy i další 

populace. 

Prostorový postřik (aerosol) 

Lezoucí a létající hmyz: 100 ml přípravku/ 900  ml vody a aplikujte v dávce  1000 ml/ 1000 m3. 

Před ošetřením uzavřete okna, dveře a veškerou ventilaci a nechte je uzavřené ještě minimálně 1 hodinu po 

aplikaci. Zajistěte rovnoměrné rozptýlení aerosolu do všech částí prostoru, zejména do možných úkrytů hmyzu. 

U létajícího hmyzu opakujeme dle potřeby v několikadenních intervalech. 

 

Bezpečnostní opatření 

S24 Zamezte styku s kůží.  

S37 Používejte vhodné ochranné rukavice.  

S35 Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem. 

S57  Použijte vhodný obal k zamezení kontaminace životního prostředí. 

 

Při práci s přípravkem používejte respirátor s filtrem proti organickým parám a plynům (ČSN  EN 140) typ A 

nebo ekvivalent, nitrilové rukavice (min. tloušťka 0,4 mm), ochranné brýle (ČSN EN 166 – oblast použití 5), 

ochranný oděv proti chemickým látkám typ 3 (odolný rozpouštědlům) a gumové boty.  

Při práci nejezte, nekuřte a nepijte. Po práci je nutné se důkladně omýt vodou a mýdlem. 

Z ošetřovaných objektů je nutno odstranit nebalené potravinářské suroviny a výrobky. Balené je nutno v místě 

postřiku zakrýt. Přímé ošetřování potravinářských surovin a výrobků je zakázáno. Pracovní stoly, stroje, nádoby 

apod. se před zásahem přikryjí a po provedené asanaci se řádně omyjí. 

V objektech živočišné výroby je nutné se vyvarovat přímých zásahů hospodářských zvířat při postřiku. Je 

zakázáno ošetřovat krmiva a zdroje pitné vody. Po aplikaci je nutno umýt žlaby, napáječky a plochy k 

naskladnění krmiva. Dbejte na to, aby při práci nebyly přítomny další osoby. Vstup do ošetřených prostor je 

možný až po zaschnutí postřiku a vyvětrání. 

 Pokud se přípravek  dostane do ohniska požáru je třeba zabezpečit, aby kontaminovaná voda z hašení nemohla 

uniknout z prostoru požářiště do okolí a zejména, aby nemohla proniknout do veřejné kanalizace, zdrojů 

spodních vod a recipientů povrchových vod a nemohla zasáhnout veřejnou kanalizaci. Vhodná hasiva: CO2, 

pěnové a práškové hasící přístroje, voda ve formě rosení. Nepoužívejte silný vodní proud. Při hoření se uvolňují 

toxické plyny – použít dýchacích isolačních přístrojů.  

První pomoc 

Při nadýchání:  Přemístěte postiženého na čistý vzduch a ponechte jej v klidu. Při přetrvávajících potížích 

vyhledejte lékaře. 

Při styku s kůží: Odstraňte potřísněný oděv. Omyjte zasažené místo vodou a mýdlem. Aplikujte olej nebo 

pleťové mléko s vitamínem E. Při přetrvávajících potížích vyhledejte lékaře. 

Při zasažení očí: Oči ihned vymývejte proudem čisté vody po dobu min. 15 min. Pokud jsou nasazeny kontaktní 

čočky, vyjměte je  po 5 minutách a pak pokračujte ve vyplachování.  Okamžitě vyhledejte lékařské ošetření. 

Při požití: Vypláchněte ústa vodou. Nevyvolávejte zvracení.  Ihned přivolejte lékařskou pomoc.  

Další údaje:Léčbu postiženého může lékař konzultovat s toxikologickým střediskem v Praze: Toxikologické 

informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, tel: 22491 9293. 

      

Likvidace zbytků přípravku a obalů 

Prázdné obaly od přípravku se po důkladném vypláchnutí a znehodnocení předají  ke spálení ve schválené 

spalovně. Oplachové vody se použijí na přípravu postřikové kapaliny. Případné zbytky přípravku se po nasáknutí 

do hořlavého materiálu (piliny) spálí ve spalovně stejných parametrů jako pro obaly. Použité aplikační zařízení 

se po skončení práce vypláchne čistou vodou, případně s přídavkem běžného saponátu. 

Skladování 



Přípravek skladujte při teplotách +5 do +30 C v suchých uzamykatelných skladech v původních uzavřených 

obalech, odděleně od potravin, nápojů, léků, krmiv, hnojiv a dezinfekčních přípravků a prázdných obalů od 

těchto látek . 

Upozornění 

Výrobce neodpovídá za škody vzniklé na základě neodborného, předpisům neodpovídajícího skladování a 

použití přípravku. Při dodržení skladovacích podmínek v originálních nepoškozených obalech je doba 

použitelnosti přípravku 2 roky od data výroby. 

 

Číslo šarže a datum výroby: uvedeny na obalu 

 

Vyrábí: Bayer  S.A.S., Lyon,  Francie  

 

V ČR registruje: Bayer s.r.o., Siemensova 4, 155 00 Praha 5, tel. 266101111 

 

Číslo oznámení:  REG – 33.7.1 – 1.12.06/49557 

 

Obsah: 1 l  (HDPE) 

 

 

 


