
PERMECID PU
 MIKROEMULZE K PŘÍMÉMU POUŽITÍ PRO DOMÁCÍ I PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ

PERMECID PU
Složení 
100 g přípravku obsahuje:
Prmethrin technický ( 25/75 ) ………................................     0,62 g
Chysanthemum cinerariaefolium extrakt 50% ……..........     0.06 g
Piperonyl butoxid čistý .....................................................       0,2 g
Koformulanty ...................................................................  do 100 g 

VAROVÁNÍ

OZNAČENÍ RIZIK: 
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy s dlouhodobými účinky

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE O RIZICÍCH
Obsahuje  Permethrin  a  Chrysanthemum  cinerariaefolium.  Může  vyvolat  alergickou  reakci.
Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ :
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štíttek přípravku. P102 Uchovávejte mimo
dosah  dětí.  P103  Před  použitím  si  přečtěte  údaje  na  štítku.  P273  Zabraňte  uvolnění  do  životního
prostředí. P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad.

DRŽITEL:  ORMA Srl - Via A. Chiribiri 2 - Trofarello (TO) - Tel. 011-6499064 - Registered office: Corso
Matteotti, 57 – Turin

DISTRIBUTOR V  ČR  :  DERA plan  s.r.o.  ,  Jana  Opletala  1632,  Most  434  01,  Tel  :  774  033  090,
Email : info@deraplan.cz

Číslo šarže ... viz. obal
Doba skladování : 2 roky za normálních teplotních podmínek

Balení : 750 ML

VLASTNOSTI PŘÍPRAVKU : PERMECID PU je insekticidní kncentrát k přímému použití v 
mechanickém rozprašovači k hubení široké škály obtížného hmyzu jako např. komár tigrovaný, mol 
šatní, mravenec obecný, klíště atd. Přítomnost přírodního extraktu z pyrethra způsobuje okamžitý 
hubící účinek. Další účinná látka permethrin dodává přípravku prodlouženou reziduální účinnost až 
několik týdnů po aplikaci.  Přípravek PERMECID PU působí na hmyz kontaktně a může být používán 
v domácnostech, veřejných budovách, průmyslových objektech, školách, úřadech, skladech, stájích 
atd. 

NÁVOD K POUŽITÍ : Proti lezoucímu hmyzu aplikujte 75 ml přípravku na 100 m2. Přípravek aplikujte 
přímo na povrchy a zvýšenou pozornost věnujte různým škvírám, prasklinám a dalším místům, která 
poskytují hmyzu vhodné úkryty. Možná je také aplikace přímo na hmyz nebo na jeho cestičky.



INFORMACE PRO LÉKAŘE :

Pharmakodynamika : blokuje přenos nervových impulzů

Kontaktujte toxikologické informační středisko : Na bojišti 1, 128 08 Praha 2,                                         
Telefon 24/7 : 2 24919293

       


